http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

ANALELE BUCOVINEI
ANUL XI
1 12004

S UM A R
EDITORIAL

Acad. ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU, Ştefan cel Mare şi remodelarea puterii domneşti .......... ..............
D. V ATAMANIUC, Ştefan cel Mare şi Sfânt şi vremea sa. Cronica germană din 1502
.

7
15

EVOCĂRI

PAVEL ŢUGUI, Un cercetător pasionat: Mircea Pahomi . . . . . . . ........... . . . ....... ........................
GHEORGHE SCHIPOR, Andronic Motrescu (1852-1922), inginer agronom, profesor,
publicist şi animator cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. ........................... ...
DUMITRU VALENCIUC, Visarion Puiu, mitropolit al Bucovinei (1935-1944), un martir al
demnităţii ortodoxe .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ...... ...... .. ....... .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. . .... .. ... .. ... .. ......
..

.

.

.

.

21
27
41

VIA ŢA POLITICĂ, CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ

D. VATAMANIUC, Literatura germană În corespondenţa lui Leca Morariu şi câteva
probleme de istorie literară (II) . . ... . . . .. .. . . . . .. ... ... .. ...... .. .... ............. .. .. .. ...... .. .. .................. ..
RODICA IA ŢENCU, Naţional şi provincial În cultura românească din Bucovina în perioada
interbelică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... .............................
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU, Poeţi uitaţi din Bucovina de altădată .................. . .
DANIEL HRENCIUC, Societăţile culturale ale comunităţilor polonezilor din Bucovina.
Elemente ale consensului multietnic în spaţiul geografic al Bucovinei istorice ..............

83
87
1 09
115

ISTORIE. DEMOGRAFIE, TOPONIMIE, ONOM4STICA � STA TISTICĂ

MARIAN OLARU, Aspecte privind rezistenţa armată anticomunistă în Munţii Bucovinei.
Jurnalul lui Vasile Motrescu . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . . .
VASILE MOTRESCU, Jurnal (I) . .... .......... ............ ..... . . . . ..... ........... ..............................
GHEORGHE PÎ ŢU, Contribuţii la localizarea a două din cele şapte biserici din Valea
Soloneţu/ui şi a So/căi, închinate de Ştefan cel Mare Episcopiei de Rădăuţi ..................
.

..

Analele Bucovinei, XI, 1,

p.

..

.

.

.

....

.

..

.

....

1-270,
Bucureşti,
2004
http://cimec.ro
/ http://institutulbucovina.ro

.

1 25
1 39
175

2
FOLCLOR ETNOGRAF/� ARHITECTURĂ

ELENA CRJSTUŞ-PASCANIUC, Destinulfolclorului în societatea de consum
VASILE 1. SCHIPOR, Ştefan cel Mare în legendele poporului român :.
...

.

. . . . . . . . . . . . ........

.

.............

...

...........

....

1 89
1 95

ŞTJJNŢELE NATURII

PETRU BEJINARIU, Din istoria cercetărilor de zoologie şi de fiziologie animală din
Bucovina
... .. ..... ....... ..... .... ...... .. .............. .. . . ... .. .. ........ .. ........ .. .. .. .. ..... .......... .... ... .. ...
OVIDIU B ÂTĂ, Resurse hidrominerale dinjudeţul Suceava
.
.
.
..........

. . . . . . . . .... ................ .................. . .

209
217

OPINJJ

ION FILIPCIUC, Eminescu la Costişa?

225
DOCUMENTAR

D. VATAMANIUC, O scrisoare a lui ioan Slavici către Dimitrie Onciul, din 1885

.

.......... .. ......

239

CĂRŢI. REVISTE

Valerian 1. Procopciuc, Suceviţa, sat al Obcinilor Bucovinei şi gropniţă a Movileştilor, cu o
prefaţă de Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Rădăuţi,
Editura " Septentrion ", 2003, 3 1 2 p. + 27 de planşe cu fotografii (Vasile 1. Schipor) . . . .
Mihai Iacobescu, Universitatea .. Ştefan cel Mare" Suceava: File de istorie, Suceava, Editura
Universităţii din Suceava, 2003, 308 p. (Marian Olaru) .............................. . . . . . . . . . . . . . . .....
Anghel Popa, Serbările naţionale de la Putna, Câmpulung-Moldovenesc, Editura Fundaţiei
Culturale "Alexandru Bogza", 2004, 222 p. (Vasile 1. Schipor) . . ..... ..............................
Constantin Burac, Aşezările Ţării Moldovei din epoca lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, Editura
Ministerului Administraţiei şi· Internelor, 2004, 424 p. (Vasile 1. Schipor) ... ..................
Gheorghe Garda, Sfânt e numele tău, Voloca. Pagini din istoria şi onomastica unui sa/
nordbucovinean, Cernăuţi, Editura Zelena Bukovina, 2004, 80 p. (Vasile 1. Schipor) . . .
Jumătate de mileniu întru învecinicirea lui Ştefan cel Mare, obol memorial din vechiul ocol al
Câmpulungului-Moldovenesc. Culegere îngrij ită de Ion Filipciuc, Câmpulung,
Fundaţia Biblioteca "Mioriţa", 2004, 256 p. (Vasile 1. Schipor) ....................................
Ioan Cocuz, Moldova Măriei-Sale Ştefan cel Mare, Gura Humorului, Editura Terra Design
2004, 1 00 p. (Vasile 1. Schipor) ............... . . . . .............. . . . . . . . . . . . . .......................... ...............
Vasile Adăscăliţei, Românitatea de Sus. Repere elnologice, Rădăuţi, Editura Septentrion,
2004, 200 p. (Victor Iosif) ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aurel Ardelean, George Nedelcu, Gheorghe Mohan, Profesor dr. docent ion T Tarnavschi
(1904-1989). 100 de ani de la naştere, Arad, "Vasile Goldiş" University Press, 2003,
1 24 p. (Petru Bejinariu) ............................................. .....................................................
Cernat Ion, Lazarovici Elena, 600 de ani de istorie ai satului Vama - Studii şi schiţe
monografice, laşi, Editura Prim, 2002, 356 p. (Marian Olaru) . . . ....................................
Relacje polsko-rumw1skie. Materialy z sympozjum 1 Relaţii polono-române. Materialele
simpozionului, Suceava, Zwi�ţZek Polak6w w Rumunii-Uniunea Polonezilor din
România, 2004, (Rodica Iaţencu) ...................................... .............................................
"Mesager bucovinean", Bucureşti, anul I, nr. 1-4, 2003, anul Il, nr. 1 (5) - 2 (6), 2004, (Vasile
1. Schipor)
"Scriptum" . Buletin de informare. Publicaţie trimestrială a Bibliotecii Bucovinei "I.G.
Sbiera" Suceava, nr. 1-2, 2004, 48 p. (Elena Cristuş-Pascaniuc) . . .................................
. .......................... . . . . . ................. . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..............

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

243
246
248
250
252

253
254
255

257
258

259
260
263

3
"Ţara Fagilor" . Buletinul Societlitii pentru Cultura şi Literatura Românii în Bucovina - Filiala
Suceava, serie nouli, anul XII, nr. 1 (46), ianuarie-martie 2004 (Ovidiu Bâtă) ..............

263

CRONICĂ

S impozionul national cu tema: Destinul folclorului în societatea de consum, Rădăuti, 6 iulie
2004 (Elena Cristuş-Pascaniuc)
. . . . . .................. .................................. .............................

267

IN MEMORIAM

ADRIANA HARASIM, Amintiri despre colegul meu, Mircea Pahomi

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

269

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

ANALELE BUCOVINEI
ANUL XI
1 12004

IN H A L T S V E R Z EIC H NI S
LEITARTIKEL

Akado ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU, Stefan der Grosse und die Neugestaltung der fiirstlichen
Macht
Do V ATAMANIUC, Stefan der Grosse und der Heilige und seine Zeito Die deutsche Chronik
aus dem Jahr 1502
o o o o o o o o o o o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooo o o o o o o oooooooooooooooooooooooo

0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 00 00 0000 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00000000 00 0000000000 000000

7
15

NACHRUFE

PAVEL TUGUI, Ein leidenschaftlicher Forscher: Mircea Pahomi
GHEORGHE SCHIPOR, Andronic Motrescu (1852-1922), 1ngenieur, Agronom, Lehrer, Publizist
und kulture//er A nreger
DUMITRU VALENCIUC, Visarion Puiu, Metropolit der Bukowina (1935-1 944) - ein
Mărtyrer der orthodoxen Wiirdigkeit
o o o o o o oooooo o o o o oooooooooooooooooooooooooo

o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o O O o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ooooooooooo

O O O O O O O O o o O O O O o o O O o o o o o oooooooo o o o oo o o o o oo o o o o o o o o o o o o oooooooooooooooooooooooo

21
27
41

DAS POLJT/SCHE. KULTURELLE. LITERARISCHE
UND KONSTLERISCHE LEBEN

Do VATAMANIUC, Die deutsche Literatur im Briefwechsel von Leca Morariu und einige
Fragen der literarischen Geschichte
RODICA I AŢEI\CU, Nationa/es und Provinziel/es in der rumanischen Kultur der Bukowina
(1 918-1940)
ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU, Vergessene Dichter der ehemaligen Bukowina
DANIEL HRENCIUC, Die Kulturgesel/schaften der Gemeinschaften der Bukowiner Polen Elemente der ethnischen Obereinstimmung im geographischen Raum der historischen
Bukowina
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o oooooooooooooooooooooooooooo o o o O O O O o o o O O o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ooooooooo o o o o o ooooooo ooooooooo oooooooo ooooooooooooo ooooOOOOOOO o O O o o o o o o o O O o o o o o o o O OOOOOoooooOOoo

0 0 0 0 000000

0 0 o o o o o o o 00 o o o 00 o o 00 0 0 o 0 0 o o 0 0 o o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 000 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 00 o o 000 0 0 0 0 00 0 0 o 000 0 0 o o 000 o 0 0 0 0 0 0 000 0 0 o 0 0 000000 0 0 o 00000000

83
87
1 09

115

GESCHICHTE, DEMOGRAPHIE, TOPONYMIK. ONOMASTIK, STA TISTIK

MARIAN OLARU, Aspekte des

bewaffneten antikommunistischen Widerstands

der Rukuwinao Vasile Motrescus Tagebuch

aus

den Bergen

O O O O o o O O o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o oo o o o o o o O O O O o o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 00 00

Analele Bucovinei, XI, 1. p o 1-270, Bucureşti, 2004

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

125

6
VASILE MOITRESCU, Tagebuch (1)
GHEORGHE P ÎŢU, Beitriige zur Festlegung zweier von den sieben Kirchen am Ta/ der
Fliisse Solonetz und So/ka, die von Stefan der Grosse dem Radautzer Erzbistums

...........................................................................................

.............

1 39
1 75

FOLKLORE, ETNOGRAPHIE, ARCHITEKTUR

ELENA CRISTUŞ-PASCANIUC, Das Schick.sal der Floklore in der Konsumgesellschaft . . . ........ 1 89
VASILE 1. SCHIPOR, Stefan der Grosse in den Legenden des rumiinischen Volkes.... ....... ........ 1 95
NATURWISSENSCHAFTEN

PETRU BEJINARIU, Aus der Geschichte der Forschungen im Bereich der Zoologie und
Tierphysiologie in der Bukowina .
. . .... .. ...... ............. ............... ..... ................. ........... 209
OVIDIU B ÂTĂ, Mineralwasserquel/en im Bezirk Suczawa
. . . . . . .. . . . . . .
217
.... ........ .

........ ..... .... . ... .. ...

... .. . . .... .. ...

STANDPUNKTE

225

ION FILIPCIUC, Eminescu in Costişa ?
DOKUMENTAR

D. VATAMANIUC, Ein Brief von Ioan S/avici an Dimitrie Onciul aus dem Jahre 1885

239

BOCHER, ZE/TSCHRIFTEN . ... . . . . .
.

. .. . . . ....... .....................

CHRONIK...........................................................

Die Nationaltagung mit dem Thema: Das Schick.sal der Folklore in der Konsumgesellschaft,
Rădăuţi, 6 iulie 2004 (Elena Cristuş-Pascaniuc) . . . .
. . . .

.. . .. ..................... ..... .... .. .....................

243
267
267

IN MEMORIAM

ADRIANA HARASIM, Erinnerungen an meinem Kollegen, Mircea Pahomi . . . .

.. . .

.. . . .......

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

.. . .......

269

EDITORIAL

ŞTEFAN CEL MARE ŞI REMODELAREA PUTERII DOMNEŞTI
Acad. ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU

Dacă forţa unui popor vine şi din conştiinţa despre oameni i aleşi pe care i-a
avut, ca şi din cultul acestora, Ştefan cel Mare face parte din existenţa noastră
actuală şi stimulează mersul nostru înainte. Personalitate viguroasă, continuator
dar, totodată, şi creator de tradiţie politică, Ştefan cel Mare a reuşit să simbolizeze
atât puterea de creaţie a poporului român în cele mai diverse domenii, cât şi
identitatea europeană a poporului român.
Epoca lui Ştefan cel Mare, prin măsurile întreprinse de domn în planul vieţii
social-economice, organizării şi dezvoltării militare, s-a impus ca una din marile
epoci! ale istoriei românilor, de largă afirmare a statalităţii lor şi de creare a unei
tradiţii pol itice româneşti cu valenţe europene.
Ştefan cel Mare a înălţat Moldova şi a implicat-o ca putere în procesul
complex, transformator, care a făcut din Europa celei de a doua jumătăţi a secolului
al XV-lea o " nouă Europă" .
În numele suveranităţii de drept divin în guvernarea ţării, el a ştiut - în
funcţie de împrej urări - când să folosească sabia şi când arta diplomaţiei; a acţionat
cu îndrăzneală şi prudenţă pentru a crea şi menţine o stare de echilibru între forţele
pol itice în mij locul cărora a fost obligat să acţioneze.
Considerat " cel mai mare geniu politic al trecutului nostru " , Ştefan cel Mare
a fost contemporan cu ilustre personalităţi ale istoriei universale: cu unele s-a
înfruntat pe câmpul de luptă şi cu toate s-a întrecut prin creaţii monumentale în
timp de pace. Imperiul Otoman îl avea la conducere pe Mahomed al II-lea,
" Cuceritorul " Constantinopolului, Ungaria, pe Matia Corvin, Polonia, pe Kazimir
al IV-lea, Albania, pe G. Castriota (Scander-beg), Florenţa, pe Lorenzo de Medici,
Franţa, pe Ludovic al XI-lea, Spania, pe Ferdinand al I I-lea de Aragon, Portugalia,
pe Henric Navigatorul, Rusia, pe !van al III-lea.
Î n cadrul fenomenului general de dezvoltare istorică, de care şi-au legat
numele în secolul al XV -lea aceste adevărate genii politice, s-a vorbit de
" gigantismul " ţărilor mici.
Î n rândul lor intra Albania lui Scander-beg, Moldova lui Ştefan cel Mare,
Portugalia lui Henric Navigatorul . Conducătorii acestora au înfrânt prejudecata
despre neputinţa sau slăbiciunea statelor mici în faţa forţei marilor puteri şi au
Analele Bucovinei, XI,
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afirmat voinţa şi capacitatea de a-şi concentra în aşa fel resursele - destul de reduse
de care dispuneau - pentru ca să înfrunte şi să înlăture primejdiile ameninţătoare
pentru fiinţa lor statală 1 •
Ştefan cel Mare a înţeles de la începutul domniei că Moldova în libertate şi în
înălţarea ei trebuie să se bizuie în primul rând pe sine şi apoi pe tăria internă, dată
de coeziunea locuitorilor, asigurată de exerciţiul libertăţii lor şi pe forţa militară.
Preocupat să întărească autoritatea domniei şi să diminueze privilegiile
boierimii anarhice, Ştefan cel Mare a ştiut să evite excesele practicate de Vlad
Ţepeş, generatoare de ură şi revoltă. Acest fapt a asigurat domniei sprij inul celei
mai mari părţi a boierimii şi, totodată, sprij inul B isericii, ale cărei interese Ştefan
cel Mare, de la începutul domniei, le-a protejat.
Cât priveşte oastea ţării, Ştefan cel Mare a izbutit să aplice în practică, pe o
ss:ară . mult mai largă, programul ce şi-1 impusese V lad Ţepeş - de organizare a unor
cete de ostaşi recrutaţi în special din mediul ţărănesc; el a dat un nou conţinut
instituţiei "vitej ilor", făcând din elementele populare ridicate la situaţia de " vitej i "
auxil iari ai pol iticii de întăririi a autorităţii domniei şi, totodată, o forţă capabilă să
crească rezistenţa ţării în confruntările cu oştile, mult mai mari ca efective, de care
d ispuneau puterile străine agresoare.
B iruinţele repurtate de Ştefan cel Mare au dovedit - într-o vreme în care
dezvoltarea armamentului făcea să crească rolul oştilor de mercenari - că cei mai
buni oşteni sunt cei care luptă " pentru altare şi cămine" (pro aris et focis). Aceştia
reprezintă componenta esenţială a capacităţii de apărare a ţării.
În cadrul măsurilor de apărare a graniţelor şi a locurilor prin care se înainta
spre capitala ţării - Suceava -, Ştefan cel Mare a acordat o atenţie deosebită
fortificaţiilor, întăririi sistemului de cetăţi. Au fost clăd ite unele cetăţi noi şi
reclădite altele vechi, redimensionate zidurile lor, ţinându-se seama de
generalizarea uti lizării armelor de foc.
În preocuparea de a face din Moldova o putere de temut, domnul român a
înţeles că progresul societăţii va fi cu atât mai rapid, cu cât ea va fi mai deschisă
cuceririlor de civilizaţie d in alte ţări. Printr-o veritabilă politică economică Ştefan
cel Mare a asigurat afluxul de mărfuri din centrul şi apusul Europei şi, totodată,
desfacerea, în afara hotarelor ţării, a mărfurilor realizate în Moldova (vite, cai,
blănuri, peşte, ceară, m iere, vin).
Prin stabilirea ordinii interne şi întărirea siguranţei drumurilor a fost
favorizată dezvoltarea economică. Măsurile de atragere a negustori lor străini, din
lumea italiană, Polonia, Lituania, Ungaria s-au îmbinat cu cele de protecţie ale
negustorilor indigeni.
Oraşele, beneficiind de protecţia domnului, şi-au crescut potenţialul
demografic şi au devenit importante surse de venituri pentru visteria statului.
1 Ştefan Ştef'Wlescu, Ştefan cel Mare in conştiinţa europeană şi a poporului român, "Academia
Română. Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie", Bucureşti, seria a IV-a, tomul XXI,
1 996, p. 25.
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Venituri însemnate aduceau visteriei şi vămile de graniţă, ca şi cele din interiorul
ţării. Dinamismul economic pe care 1-a cunoscut Moldova în timpul domniei lui
Ştefan cel Mare, o situau printre statele den primă importanţă în comerţul european2 •
Prosperitatea economică a asigurat domniei succesul măsurilor pe care le-a
întreprins în opera de conducere. Organizarea ţării, de care îşi legase, în mare
măsură, numele Alexandru cel Bun, a fost continuată cu perseverenţă şi energie de
Ştefan cel Mare, subordonând-o ţelului suprem urmărit: înflorirea economică şi
culturală a Moldovei, creşterea puterii ei militare3 .
Pe plan extern, Ştefan cel Mare a căutat, în funcţie de primejdia care ameninţa
Moldova, să asigure un sistem de alianţe care să-i înlesnească riposta faţă de agresor.
El a unnărit să nu aibă în acelaşi timp doi duşmani şi, în acest scop, a angajat relaţii
internaţionale, care au depăşit sfera statelor vecine, a încheiat alianţe cu toate acele
puteri ale căror interese coincideau în anumite momente cu cele ale Moldovei.
Situaţia în care se afla Moldova 1-a obligat pe Ştefan cel Mare la o pennanentă
examinare lucidă a conjuncturii internaţionale cu scopul de a găsi soluţia cea mai
favorabilă salvgardării ţării. În slujba acestei cauze s-a folosit nu numai de arta
diplomatică, dar şi de arma politica-militară şi legăturile matrimoniale.
Căsătoria lui Ştefan cel Mare cu Evdochia de Kiev (5 iunie 1 463 - 25 noiem
brie 1 467) şi cea cu Maria de Mangop ( 1 4 septembrie 1 472 - 1 9 decembrie 1 477) au
întărit influenţa bizantină la curtea domnului român, preocupat să reînvie splendoarea
"
curţii bizantine, s-o adapteze "noului renascentist apusean şi să facă din Suceava,
"
capitala Moldovei, " cea de-a treia Ramă .
Conştiinţa clară că nici o frontieră a Moldovei nu era sigură, inclusiv cea dinspre
Ţara Românească, unde, prin unnaşii lui Vlad Ţepeş, turcii aveau calea deschisă către
Moldova, I-au detenninat pe Ştefan cel Mare să încerce, mai întâi, refacerea frontului
de luptă antiotomană în spaţiul românesc. Apărător al Moldovei, el a apărat deopotrivă
şi Ţara Românească, împiedicând prăbuşirea ei sub stăpânire otomană.
Dacă Ţara Românească nu a intrat sub stăpânire otomană în a doua j umătate
a secolului al XV -lea, aceasta se datoreşte în bună măsură rolului pol itic j ucat de
Ştefan cel Mare, cu toate că domnii impuşi de el pe tronul Ţării Româneşti au
renunţat la lupta împotriva turcilor şi, în unele cazuri, i-au însoţit chiar pe turci
împotriva domnului Moldovei.
Preocupat de a avea un domn aliat, credincios, în Ţara Românească, Ştefan
cel Mare a căutat, totodată, să-şi asigure sprij inul Transi lvaniei, care, Ia rându-i - în
condiţiile în care regele Matia Corvin era antrenat în luptele pentru cucerirea
Austriei şi Boemiei - căuta protecţia lui Ştefan cel Mare4 .
2

Alexandru V. Boldur, Ştefan cel Mare. Voievod al Moldovei (1457-1504). Studiu de istorie
Madrid, 1 970, p. 82- 1 06.
3 N. Iorga, /storia lui Ştefan cel Mare pentru poporul român, Bucureşti, 1 966, p. 63 şi urm.
4 1. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. II, Bucureşti, 1 913, p. 354-355; 1. Sabău,
Relaţiile politice dintre Moldova şi Transilvania în timpul lui Ştefan cel Ma,·e, în Studii cu privire la
Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1 956, p. 220-22 1 .
socială şi politică,
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Acţiunilor politice şi militare, menite să consolideze alianţa Ţărilor Române
împotriva primej diei otomane, le-a adăugat Ştefan cel Mare demersuri pe plan
internaţional pentru a convinge puterile europene să se unească într-o alianţă mai
largă, în cadrul căreia eforturile Moldovei ar da mai mult pentru cauza ei ca şi
pentru cea generală a Europei 5 .
Referindu-se la importanţa geostrategică a Moldovei, ca " cetate de apărare a
Ţării Ungureşti şi a Poloniei" şi ca "Poartă a întregii creştinătăţi" , Ştefan cel Mare
atrăgea atenţia că " dacă această Poartă [a creştinătăţii - n.n.] care este ţara noastră
va fi pierdută . . . , atunci toată creştinătatea va fi în mare primej die"6 •
Cuvintele domnitorului român nu erau un exerciţiu de retorică politică, ci
redau o conştiinţă clară în privinţa însemnătăţii spaţiului românesc în confruntarea
creştinătate - barbarie, prin barbarie înţelegându-se ceea ce era în afara
creştinătăţii. Barbar era s inonim cu " păgân " .
Gândirea politică a lui Ştefan cel Mare îl situa printre promotorii echivalenţei

Europa= creştinătate.

Este cunoscut faptul că umanistul Enea Silvia Piccolomini (Papa Pius al II-lea,
1 45 8- 1 464) a introdus, prin autoritatea numelui său, în circuitul cultural-politic din
secolul al XV-lea numele de Europa, aflat în patrimoniul cultural al Antichităţii . În
1458 el a dat titlu l de Europa unuia dintre tratatele lui de geografie politică.
Termenul de Europa avea la Enea Silvia Piccolomini sensul de realitate
geografică, dar, totodată, politică şi spirituală, desemnând comunitatea de credinţă
creştină, iniţial catolică, occidentală, marcată de heritajul limbii latine.
Papa Pius al II-lea, nutrind planul şi desfăşurând o vie activitate în vederea
organizării unei cruciade antiotomane - în care scop a reunit, în 1459, un conciliu
la Mantova -, identifica Europa cu creştinătatea (Lumea creştină), văzută în sensul
ei larg, şi pleda pentru unitatea acesteia, diferendele religioase dintre creştini
estompându-se în faţa tot mai ameninţătoarei primejdii otomane.
In cadrul proiectatei cruciade antiotomane, Papa Pius al II-lea acorda o
atenţie specială popoarelor direct ameninţate, aflate în prima linie a apărării Marii
creştinătăţi, între acestea un rol însemnat revenindu-le românilor.
Papa Pius al II-lea a fost - se ştie -, umanistul care a contribuit cel mai mult la
difuzarea în lumea apuseană a cunoştinţelor despre ţinuturile locuite de români, despre
romanitatea lor şi latinitatea limbii vorbite de români. "Românii- arată el - sunt un neam
. italie . . . Acest popor are până acum un grai roman, deşi schimbat în mare parte... "7.
Se întâlnesc în scrierile lui Enea Silvia Piccolomini cuvinte de preţuire a
vitej iei şi caracterului războinic al românilor, date despre raporturile lor cu Regatul
Ungariei şi Imperiul Otoman 8 •
5 Literatura română veche (1402-1647), introducere, ediţie îngrijită şi note de G. Mihăilă şi
Dan Zamfirescu, voi. I, Bucureşti, 1 969, p. 48-52.
6 I. Bogdan, op. cit., p. 3 1 9; România. Documente străine despre români, ediţia a Il-a,
Bucureşti, 1 992, p. 55.
7 Călători străini despre Ţările Române, voi. I. Volum îngrijit de Maria Holban, Bucureşti,
1968, p. 473--474.

l Ibidem.
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Este semnificativ faptul că, o dată cu redescoperirea termenului de Europa,
căruia i s-au atribuit în secolul al XV -lea sensuri născute din prefacerile istorice ale
vremii, a crescut şi interesul pentru cunoaşterea valorilor poporului român, care-I
integrau celor europene şi-1 făceau solidar cu acestea. Constatări lor umaniştilor
apuseni îşi aveau în mare măsură sorgintea în felul în care românii, ei înşişi, îşi
detineau identitatea europeană, afirmându-şi romanitatea ca origine şi apartenenţa
la creştinătate, ca civilizaţie, diferită de barbarie.
Romanitatea - componentă definitorie a fiinţei poporului român şi element
însemnat în structurarea conştiinţei europene, faţă de care umaniştii arătau o
adevărată veneraţie - era văzută ca o coordonată a unităţii creştine, care se
identifica tot mai mult cu unitatea europeană.
Merită subliniat faptul că Ştefan cel Mare - cel care a definit lucid locul şi
rolul Moldovei în Europa - a fost şi primul conducător politic român care a afirmat
unitatea etnică a românilor. Pentru el statul românesc de la sud de Carpaţi era
"9
" l'altra Valahia (cealaltă Ţară Românească) în raport cu Moldova, care era tot o
Valahie, tot o Ţară Românească.
Prin afirmarea Moldovei ca putere europeană şi creşterea interesului mediilor
politice şi culturale europene pentru spaţiul românesc, s-a produs şi o schimbare de
viziune în aprecierea raportului de întâietate în cadrul dualităţii statale româneşti.
Dacă până la victorii le de răsunet european şi universal ale lui Ştefan cel Mare
termenul de Magna Valahia desemna Ţara Românească de la sud de Carpaţi,
Moldova fi ind Valahia Minor, o dată cu creşterea renumelui domnitorului Moldovei
şi a rolului Moldovei în constelaţia politică a Europei, Ţara Românească de la est de
Carpaţi, condusă de Ştefan cel Mare a devenit Valahia Magna (Ţara Românească
cea Mare). Acest fapt era consemnat într-un remarcabil izvor cartografic. Este vorba
de Harta Europei Centrale, întocmită de cardinalul Nicolas de Cusa şi tipărită în
1 49 1 la Eichstăt (Bavaria). În această hartă, considerată prima hartă modernă a
Europei Centrale, teritoriile româneşti de la sud şi est de Carpaţi sunt desemnate cu
numele de Magna Valachia (Muntenia) şi Valachia Magna (Moldova) 1 0 .
În sprij inul existenţei conştiinţei romanităţii, ca dimensiune a celei europene
în gândirea politică a lui Ştefan cel Mare, pledează şi faptul că una din variantele
Cronicii redactată la Curtea sa - Cronica numită moldo-rusă - menită să informeze
mediul politic rusesc, în urma căsătoriei fiicei lui Ştefan cel Mare, Elena, cu Ivan
cel Tânăr, fiul lui Ivan al III-lea, marele cneaz al Moscovei, cu date despre originea
românilor şi începuturile statelor româneşti - cuprinde mitul despre fraţii Roman şi
Vlahata, eroi eponimi ai românilor sau vlahilor, ai celor două state independente,
Ţara Românească şi Moldova, înrudite prin fondul etnic comun11•
9

România. Documente străine despre români, p. 57.
!van Kupcik, Cartes geographiques anciennes, Paris, 1 984, p. 84.
11 Cronicile slava-române din sec. XV-XVI, publicate de Ion Bogdan. Ediţie revăzută şi
completată de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1959, p. 1 52-1 68; Eugen Stănescu, Cultura scrisă moldo
venească în vremea lui Ştefan cel Mare, în Cultura moldovenească în tinipul lui Ştefan cel Mare.
Culegere de studii îngrijită de M. Berza, Bucureşti, 1 964, p. 29.
10
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Mai este de adăugat faptul că, în vremea lui Ştefan cel Mare, s-a folosit
pentr� prima dată în cancelaria domnească cuvântul de rumân în accepţia etnică12 •
Intreţinând relaţii strânse cu Vaticanul şi cu Veneţia, care se bucurau de cea
mai înaltă autoritate morală şi politică asupra întregii Europe, Ştefan cel Mare,
calificat de papa Sixt al IV-lea ca " adevărat atlet al credinţei creştine" (verus
christiane jidei athleta)13, s-a ridicat în rândul personalităţilor proeminente ale
Europei celei de a doua jumătăţi a secolului al XV -lea. Nici un domnitor român
până la el nu s-a bucurat încă din timpul vieţii de o faimă internaţională atât de
mare ca a lui. " Faptele tale, săvârşite până acum cu înţelepciune şi vitej ie contra
turcilor infideli, inamici comuni, au adus atâta celebritate numelui tău - i se adresa
papa Sixt al IV-lea lui Ştefan cel Mare - încât eşti în gura tuturor şi eşti în
unanimitate foarte mult lăudat" 14 • Cronicarul polon Matei Miechowski, continuator
al operei lui Jan Dlugosz, a avut şi el, ca şi maestrul său, cuvinte alese la adresa lui
Ştefan cel Mare 15 . Bonfinius, panegiristul lui Matia Corvin, găsea că Ştefan cel
Mare era " suflet viteaz şi cuget neîmblânzit, pe lângă acestea neobosit şi aprig la
război " 16 • În Chronicon Dubnicense voievodul român este prezentat ca " bun
apărător al ţării sale şi al poporului său, care s-a împotrivit cu bărbăţie (turcilor) în
mij locul ţării sale, gata să moară pentru ai săi " 17 . Cronica rusă Hustânscaia Letopis
însemna, referitor la moartea lui Ştefan cel Mare: " A murit Ştefan, voievodul
Moldovei, oştean viteaz, ca un al doilea Alexandru; de multe ori a biruit pe
împăratul turcesc cu oştile lui cele mari, de asemenea şi pe tătari şi pe Mateiaş,
regele Ungariei, şi pe regele Poloniei, Albert" 18 .
Din îmbinarea trăsăturilor puse în valoare de tradiţia ţării cu idealul monarhie
bizantin şi renascentist european - potrivit căruia puterea şi prestigiul monarhului
sunt date de numărul personalităţilor culturale de la curte -, Ştefan cel Mare a creat
modelul de domnitor, care prin numele lui s-a impus ca exemplu de urmat pentru
cei chemaţi să conducă poporul român.
La crearea imaginii lui Ştefan Voievod ca Mare, Bun şi Sfânt, Biserica a avut
un rol hotărâtor.
Anii domniei lui Ştefan cel Mare au fost şi ani de fructuoasă colaborare între
Domnie şi Biserică. Protecţiei pe care Domnia i-a arătat-o, Biserica i-a răspuns cu
12 Documenta romaniae historica, A Moldova, voi. III (1487-1504), volum întocmit de
C. Cihodaru, 1. Caproşu şi N. Ciocan, Bucureşti, 1 980, p. 93; Eugen Stănescu, op. cit., p. 45.
1 3 Hurmuzaki - Densuşianu, Documente, II, 2, p. 24 1 ; Ştefan S. Gorovei, 1473: Ştefan,
Moldova şi lumea catolică, "Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» " , Iaşi, XXIX, I 992, p. 8 1 .
1 4 Hurmuzaki, Documente, II, 1 , p . 1 2 .
1 5 "0, bărbat triumfător şi biruitor asupra tuturor regilor vecini, învingător glorios - exclama
Miechowski cu prilejul morţii lui Ştefan. O, bărbat fericit, care a deţinut toate darurile Fortunei, cu
cornul plin al abundenţei . . . merită să fie numărat între eroii vremurilor noastre" . (P. P. Panaitescu,
Ştefan cel Mare în lumina cronicilor contemporane din ţările vecine, în "Studii şi cercetări
ştiinţifice" , Istorie, laşi, anul XI, fasc. 2, 1 960, p. 208).
16
P. P. Panaitescu, op. cit. , p. 2 1 2.
17 Ibidem,
18 Ibidem,

p. 2 13.
p. 223.
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înalta ei autoritate morală în organizarea socială, c u sprij inul şi binecuvântarea
"
actelor de guvernământ, cu sacralizarea imaginii domnitorului, "Tatăl Patriei ,
reazemul poporului.
Numeroasele edificii bisericeşti ridicate de Ştefan cel Mare, înzestrate cu
bogate resurse economice, sunt mărturii ale credinţei, spre care convergeau
simţirile cugetului şi ale spiritului, dar sunt, totodată, mărturii ale unei politici de
stat, de glorificare a ilustrului ctitor, care dezvolta tradiţia dinastică a ţării ş i
solidariza Moldova c u idealurile Europei creştine 19 •
Mănăstirea Putna, principala ctitorie religioasă a lui Ştefan cel Mare
înălţată ca replică la Sf. Sofia din Constantinopol, transformată de cuceritori în
moschee - a devenit, încă din timpul ctitorului ei, cel mai de seamă centru cultural
şi artistic al Moldovei, cu iradieri departe, în afara hotarelor ţării, ale creaţiei lui
spirituale20 .
Aşezămintele religioase făcute sau înzestrate de Ştefan cel Mare au avut şi au
nu numai valoare de cunoaştere istorică, ci şi de monumente de artă rel igioasă,
reprezentative pentru nivelul de civilizaţie a epocii ştefaniene, când s-a cristalizat
în arhitectură stilul moldovenesc.
Mărturiile istorice, scrise sau monumentale, orale sau iconografice au
întreţinut de-a lungul secolelor amintirea faptelor lui Ştefan cel Mare, care a
introdus poporul român în istoria europeană şi ni-l fac contemporan.
Dacă în 1 904, comemorarea a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare
era menită să întărească conştiinţa unităţii şi solidarităţii naţionale, în vederea
împl inirii idealului naţional, anu l acesta, 2004, marcarea a 5 00 de ani de la
strămutarea marelui voievod " spre lăcaşul de veci" prilejuieşte evocarea acelor
fapte, care au făcut din Ştefan cel Mare primul mare monarh român european, reper
luminos în angajarea noastră, a români lor, în construcţia unei noi Europe.
-

19

Dragoş Şesan, Ctitoriile lui Ştefan cel Mare in documente, Bucureşti, 2004.
Gheorghe Moisescu, Mănăstirea Putna. La 500 de ani de la intemeiere. 1466-- 1966, Viena,
1 966; Victor Brătulescu, Miniaturi şi manuscrise din Mănăstirea Putna, în "Mitropolia Moldovei şi
Sucevei" , LXII (1 966), nr. 7-8, p. 460-5 1 0; Scarlat Porcescu, Locul Mănăstirii Putna în viaţa
Bisericii Ortodoxe Române, ibidem, p. 583-597.
20
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ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT ŞI VREMEA SA
CRONICA GERMANĂ DIN 1502
D. VATAMANIUC

Domnia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt este prezentată în multe lucrări şi
numărul lor va spori, neîndoios, cu prilejul comemorării a cinci secole de la
trecerea sa în veşnicie. Este acum momentul să se treacă la alcătuirea unui corpus
al documentelor privind domnia sa glorioasă şi foarte lungă. Acest corpus ar trebui
să se deschidă, obligatoriu, cu documentele emise de cancelaria domnească în
vremea domnitorului şi cu mărturiile contemporanilor.
Cronica germană din 1 502, pe care o prezentăm, se încadrează în acest
context.

Cronica breviter scripta Stephan[I] Dei gracia Voyvoda[e] Terrarum
Moldannens[ium] necnon Valachyens [ ium ] este întocmită în 28 aprilie 1 502 - cum

se arată în deschiderea ei - şi prezintă domnia marelui voievod de la urcarea pe
tron, în 11 aprilie 1 457, şi până la lupta de la Codrul Cosminului, din 1 7 octombrie
1 497.
A fost descoperită de Olgierd Gorka în Biblioteca de Stat (Bayerische
Staatsbibliothek) din Munchen, în 1 9 1 1 . Î nvăţatul polonez o prezintă la Academia
de Studii Poiană în 1 929 şi în Academia Română în 8 noiembrie 1 930. O tipăreşte
în volum, cu titlul Kronika czasow Stefana Wielikiego Moldawskiego ( " Cronica
vremii lui Ştefan cel Mare al Moldovei " ), la Cracovia, în 1 93 1 . O traducere a
cronicii în limba română apare în "Revista istorică română", în 1 934- 1 936. Se
tipăreşte în ediţie separată, OI. Gorka, Cronica epocii lui Ştefan cel Mare 14571499, Bucureşti, 1 937. Stă în atenţia istoricilor români şi o comentează N . Cartojan,
N. Iorga, I. Nis tor, P. P. Panaitescu.
Ediţia de refer inţă din care luăm şi noi o parte dintre informaţi i, rămâne cea
bilingvă germana-română, a lui Ion Const. Chiţimia, tipărită la Bucureşti, în 1 942.
De aici preluăm şi traducerea citatelor.
Olgierd G6rka (1887-1935), membru al Academiei Române din 27 mai
1 932, este autor al lucrării A kkerman et Kilia ef fa campagne de 1497.
Cronica a tăcut parte din biblioteca umanistului Hartmann Schedel ( 1 4401 5 1 4), medic în NUrenberg, ţinutul său natal. Fusese cuprinsă într-un manuscris
miscelaneu, din care s-a păstrat n uma i această parte, descoperită şi publicată de
,

Analele Bucovinei, XI, 1, p. 1 5-19, Bucureşti, 2004
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învăţatul polonez. Schedel se interesa de istorie şi geografie. Academia Română
păstrează o incunabulă a sa, Liber Chronicarum, tipărită la Niirenberg în 1 493 . Are
aproape 800 de pagini şi cuprinde, între altele, mai multe hărţi: Europa, Asia,
America, Pământul Făgăduinţei, Israelul de astăzi.
În privinţa Cronicii, problemele rămase încă în discuţie privesc textul de bază
după care s-a realizat versiunea germană şi împrej urările în care a ajuns la Schedel,
în Germania. Versiunea germană are la bază, în afară de orice discuţie, o cronică
internă, scrisă de un contemporan care participă la evenimentele din timpul
domniei lui Ştefan cel Mare. Descrierea evenimentelor se face cu consemnarea
anului, a lunii şi zilei, chiar a momentului când au avut loc. Cronicarul notează sub
anul 6973 ( 1 465) luarea Chiliei de Ştefan cel Mare: "În luna lui ianuarie, în ziua de
23, într-o joi, la miezul nopţii " . Consemnarea tuturor evenimentelor începe cu
asemenea precizări, cărora li se aduc şi în text completări. Comentatorii acestei
cronici vorbesc de o versiune a ei în latină, realizată se un polonez, după care se
face cea germană.
Cronica reprezintă, dincolo de aceste ipoteze, un document istoric
fundamental prin faptul că este întocmită de un contemporan al lui Ştefan cel Mare
şi descrie, pentru prima dată într-o limbă de mare circulaţie, sub formă de
naraţiune, aproape întreaga domnie a domnitorului Moldovei. Nu insistăm asupra
textului - sau textelor - care stau la baza acestei cronici şi nici asupra
împrej urărilor în care a(u) ajuns în biblioteca lui Schedel, în Germania. Mai
important este să vedem ce reprezintă această cronică după cinci secole de la
întocmirea ei.
Cronica se înfăţişează ca un jurnal de război al domniei lui Ştefan cel Mare şi
al vremii sale. Situaţia aceasta este ilustrată de faptul că se prezintă, cu multe
informaţii de amănunt, luptele duse de voievod, dar nu se spune nici un cuvânt de
ctitoriile sale, nu mai puţin importante decât faptele sale de arme. Cronica nu este
nici o biografie a vieţii de fami l ie a domnitorului. Căsătoriile sale, naşterea copiilor
sunt doar amintite. Domnitorul se afla, împreună cu oastea sa, în iunie 1 479, la
Chilia. "În aceeaşi lună, în ziua de 1 6, născu Doamna lui Ştefan Vodă pe fiul lor,
Bogdan, care trăieşte din mila lui Dumnezeu şi astăzi" . Cronica nu descrie nici
viaţa la curtea domnească din Suceava. Asistăm numai la spectacole la întoarcerea
triumfătoare a domnului şi a oştirii sale din luptele pentru apărarea ţării .
Cartea descrie luptele lui Ştefan cel Mare ş i îl înfăţişează în acest jurnal de
război ca pe un strateg iscusit. Lupta de la Vaslui, din ianuarie 1 475, oferă un
exemplu în această privinţă. Turcii invadatori sunt atraşi într-o zonă mlăştinoasă,
suferă o grea înfrângere şi sunt urmăriţi mai multe mile "pe un noroi mare" (" in
eynem harten schleym" ).
Cronicarul prezintă războaiele purtate de Ştefan cel Mare pentru apărarea
ţării cu vădită simpatie. Silit să primească lupta de la Valea Albă în câmp deschis,
Ştefan cel Mare este învins, cu mari pierderi ale oştii sale. C ron icarul ţine însă să
arate că nici în această situaţie victoria turcilor nu fusese deplină. Pustiiră toată
ţara, dar nu putură să-i la nici o cetate.
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Cronicarul era încredinţat că victoriile lui Ştefan cel Mare s e datorau tacticii
sale prin surprindere. Matei Corvin intră în Moldova cu o armată puternică şi multe
tunuri, în 1 9 noiembrie 1 467, arde Romanul şi ajunge la Baia. "În ziua de 1 4
decembrie, într-o luni spre marţi noaptea - scrie cronicarul- căzu Ştefan cel Mare
cu oastea sa peste unguri şi omorî foarte mulţi dintre ei, ale căror oseminte mai zac
şi în ziua de azi acolo şi vor zăcea veşnic" . (" . . . we cher gebeyn noch heytess tagess
lygen und ewyg lygen werden"). Informaţia istorică este completată şi cu
consideraţii de natură morală pentru invadatori.
Expediţia lui Ion Albert, "craiul Poloniei" în Moldova, tot ca invadator, este
descrisă şi ea cu multe informaţii. Pregătiri le pentru această campanie militară
încep în aprilie 1 497. Armata poloneză străbate ţara toată vara, intră în Moldova şi
asediază Cetatea Sucevei 21 de zile şi 21 de nopţi, fără să o poată cuceri. Se retrage
cu armata sa şi suferă înfrângerea de la Codrul Cosminului, din 1 7 octombrie 1 497.
Cronicarul încheie relatarea laconic: "după cum este cunoscut tuturor vecinilor"
(" als es wyssenlich ist allen nachper[e]n "). Ar fi un argument potrivit căruia
Cronica lui Ştefan cel Mare, întocmită la Curtea de la Suceava, i ntră în posesia
unui polonez care o traduce în latină. Cum nu putea trece sub tăcere înfrângerea
regelui ţării sale, apelează la comentariul laconic.
Cronica cuprinde şi o informaţie într-o problemă în discuţie până în zilele
noastre. Avem în vedere hotarele de nord ale Moldovei în vremea domniei lui
Ştefan cel Mare. Ion Albert ajunge cu armata sa, în septembrie 1 497, în " Şepeniţ,
ţara lui Ştefan cel Mare" ("Und do es kam in das menet Septembris dess ersten
tagss, do zog er in das voyvoden land zu der Schebnicze"). Ştefan cel Mare
stăpânea- cum arată cronicarul - Ţara Şepeniţului, ca o realitate istorică.
Cronica pune în discuţie probleme importante privind politica lui Ştefan cel
Mare faţă de Muntenia. Acest jurnal de război arată că domnitorul Moldovei privea
Valachia (Muntenia) ca fiind sub suzeranitatea sa. Intră cu oastea în mai multe
rânduri, pune pe tron domnitori care-i sunt supuşi şi le dă găzduire când pierd
tronul. Le ia prizoniere pe soţia şi fiica domnitorului Radu cel Frumos din
Muntenia şi le aduce la Suceava, la curtea sa. Ca să-şi asigure succesiunea la tronul
Munteniei, se căsătoreşte cu prizoniera sa, "domniţă, de sânge şi neam mare" ( "dye
von hohem blut und schtame"). Are cu ea două fiice frumoase ( "schoner tochter
zwu ") şi pe Bogdan, succesorul prezumtiv la tronul Munteniei. Ştefan cel Mare se
putea legitima prin " doamna" sa, el sau fiul său, pretendenţi de drept la tronul
Valachiei. Se cuvine observat, pe de altă parte, că unii cronicari munteni îl socotesc
pe Ş tefan cel Mare domn şi asupra ţinuturilor
perioadă de zt:ce ani când schimbă domnitorii de
1111

de dincolo d e Milcov. Este o

pe tronul Munteniei. Domnia sa

era nominală :;;i recunoscută, ca cea a lui Mihai Viteazul, mult mai târziu. Putea

nu ar fi fost ameninţarea permanentă a Im per i u l u i Otoman.
Ş tefan <;:C) Mare acorda o atentie deosebit� Chiliei pentru ieşirea la mare, care

deveni şi efectivă dacă

îi în l es nt:a legăturile din Orit!lll şi din Europa. Întărirea ct:ti':ţilor construitt: mai
înainte şi ridicarea altora 1n interiorul ţării şi la graniţă făce a r rte din sistemul său
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de apărare. Cronicarului îi place să descrie mij loacele ieşite din comun de care
dispunea Ştefan cel Mare în apărarea hotarelor ţării sale. Semnificativă este, în
această privinţă, dărâmarea Chiliei până în temel i i şi reclădirea ei într-o singură
vară. "In dem menet Iuny 22 tag - notează cronicarul sub anul 6987 ( 1 4 79) -, hub
der voyvoda an zu mauren Kylia und volbrach ess den selbygen sumer mit 8
hundert meurer und 1 7 tausend helffer" . ( "În luna iunie, în ziua de 22, începu
Voievodul să zidească Chilia şi o isprăvi în aceeaşi vară cu 8 sute de meşteri zidari
şi 1 7 m i i de lucrători " .). Aici stă şi explicaţia pentru înălţarea marelui număr de
biserici, multe ridicate într-un timp foarte scurt. Cronicarul nu se ocupă, cum am
arătat, de acestă latură a domniei lui Ştefan cel Mare, dar ea este subînţeleasă.
Domnitor peste o ţară mică, permanent ameninţată de vecini, Ştefan cel Mare
aplica măsuri drastice împotriva celor care se făceau vinovaţi de trădarea
intereselor ei. Domnitorul merge foarte departe şi nu ezită să-I decapiteze pe
cumnatul său. Se făcuse vinovat că nu îndeplinise porunca sa privind închiderea
trecătorilor din Carpaţi. Plănuise să-I ia prizonier pe Matei Corvin în lupte de la
Baia. Îşi sporea prestigiul de conducător de oaste şi dincolo de hotarele Moldovei.
Cronica descrie evenimente care pot fi considerate şi ca punctul de plecare în
legătură cu crearea de legende. Matei Corvin fuge din Moldova travestit şi cu două
săgeţi primite în lupta de la Baia. Şi-a părăsit armata, câtă îi mai rămăsese, iar
armele le-a îngropat în munţi, nu se ştie unde. Cronicarul îşi exprima regretul că
nimeni nu izbutea să le descopere. În acest context se plasează şi legenda cu
aprodul Purice. Ştefan cel Mare a căzut de pe cal în lupta de la Baia, din
6 martie 1 4 86. A rămas pe câmpul de luptă, printre oştenii morţi, de dimineaţă
până târziu în cursul zilei. Purice 1-a găsit d in întâmplare, i-a dat calul său: " und
das der Stephan voyvoda von dem pferd fyl, und lag zwischen den totten von fru
byss zu m ittag, do kam eyn her geritten, der der kand Stephan voyvoda, m it dem
namen Purytz" ( " şi fi indcă Ştefan-Vodă căzu de pe cal şi şezu între morţi veni un
. boier călare cu numele Purece, care recunoscu pe Ştefan-Vodă"). Purice îi dădu
calul său şi domnitorul plecă să strângă din nou oastea. Nu se spune nimic despre
faptul că domnitorul ar fi încălecat cu sprij inul lui Purice şi drept recunoştinţă i-a
schimbat numele în Movilă.
Cronica este un jurnal de război şi sub raport stilistic. Istorisirea întâmplărilor

este pusă sub anul respectiv, aşezată în mijlocul paginii, sub care se începe
prezentarea lor, inv a r iab i l cu aceeaşi formulă: "In dem mond Janu a rij , au dem
"
XXIII ta g ... ("În Juna inauarie, în ziua de 23 ... ), "In dern mond Februarij, an
dem 27 tag . . . " ("În luna februarie, în ziua de 27 ... ") D acă se i stori se sc mai mu l te
î n tâmp l ăr i sub ace l a şi an, lună şi 2i, f:e trece Item.
Când ev e nim entu l este i mporta n t se alăt ură la informaţii ca cel e de mai sus şi
alt� determinări în timp. Spre a da şi un exemplu, iată l:;Ulll este prezentată lupta lui
Ştefan cel Mare, pusă sub anul 1457, pentru succesiun�a la tronul Moldovei. Dăm
numai traducerea, foarte aproape de originalul ge rman "În luna lui aprilie, in ziua
de Il, într-o marţi, în Săptămâna Mare dinaintea P a şti l o r, veni Ştefan-Vodă, fi u l lui
Bogdan-Vodă, cu o mică oaste".
"

.

.
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Ştefan cel Mare este înfăţişat în Cronica germană ca o personalitate de
excepţie, care înscrie, prin domnia sa, o epocă de glorie în istoria noastră naţională,
cu ecou şi în cea universală. Vremurile nu era prielnice pentru viaţa paşnică. Domn
peste o ţară m ică, cu vecini mereu la pândă să-i încalce hotarele, şi sub ameninţarea
Imperiului Otoman, care înainta triumfător spre centrul Europei, Ştefan cel Mare
este, mai presus de toate, un oştean, cu misiunea istorică să apere, prin toate
mijloacele, independenţa ţării sale.
Stăm, ca şi în vremea sa, în calea ameninţărilor de tot felul. Ştefan cel Mare
de acum cinci secole este, la răscrucea de mileniu, Ştefan cel Mare şi Sfânt şi îl
invocăm, ca şi pe Eminescu, drept geniu tutelar al poporului român.
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CERCETĂTOR PASIONAT: MIRCEA PAHOMI
PAVEL ŢUGUI

Mircea Pahomi face parte din generaţia de intelectuali bucovineni ridicată în
perioada celui de-al Doilea Război Mondial din lumea rurală şi consacrată, apoi, în
viaţa publică a României postbelice.
S-a născut la 5 decembrie 1 925, în comuna Arbore, aşezare moldovenească
străveche, cunoscută prin celebra B iserică " Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul" .
Biserica este ctitoria pârcălabului Luca Arbore, de prin 1 502, căreia, în anul 1 54 1 , i
s-au adăugat picturi exterioare, adevărate opere artistice. Din nefericire, o parte
dintre ele, cele de pe peretele nordic, au fost deteriorate de ploi şi zăpezi. Şi ctitorul
ei, pârcălabul Luca Arbore, a avut un destin tragic. În urma unui complot contra
domnitorului Ştefăniţă-Vodă, vajnicul oştean al lui Ştefan cel Mare este decapitat
în anul 1 523 . Cum istoria şi miturile ei seculare au supravieţuit şi stăruie încă şi
astăzi pe plaiurile ţinuturilor sucevene, constituind esenţa spiritualităţii populare în
mediile rurale din Ţara de Sus, mulţi adolescenţi din familiile ţărăneşti au încercat
să se desprindă de viaţa tradiţională locală, să se aventureze în viaţa publică a ţării,
îmboldiţi de năzuinţa cunoaşterii, de civilizaţia şi cultura citadină.
Tatăl lui Mircea, Toader Pahomi, făcea parte dintr-o familie de români
maramureşeni, veniţi în Arbore, probabil, înainte de ocuparea Bucovinei de către
Imperiul Habsburgic. Erau păstori şi apoi au fost împroprietăriţi, stabi lindu-se în
Arbore, numele Pahomi găsindu-se în Arbore şi satele învecinate. Toader Pahomi
s-a căsătorit cu Ecaterina, născută Tiperciuc. Tânăr descurcăreţ, Toader a reuşit,
după primul război mondial, să urmeze nişte cursuri economice la Suceava, încât
este numit agent fiscal în Arbore şi local ităţi le învecinate. Familia Toader şi
Ecaterina Pahomi a avut doi băieţi - Traian, cel mai mare, şi Mircea -, şi două fete
- Vi ori ca (1934), căsătorită în Arbore, şi Maria ( 1 94 1 ), căsătorită Dorneanu, în
Iaşi. Soţii Pahomi, îndemnaţi de preotul şi învăţătorii din Arbore, au hotărât să-şi
trimită feciorii şi fiicele la şcoli "mai înalte" . Astfel, Traian reuşeşte la examenul
de admitere la Şcoala Normală de Băieţi din Cernăuţi, în anul şcolar 1 934/ 1 93 5 .
Mircea Pahomi urmează, î n perioada septembrie 1 932 - iulie 193 7, cinci
clase la Şcoala primară din Arbo re. În septembrie 193 7 susţine examenul de
adm i t ere la Şcoala N o nn ală de Băieţ i din Cernăuţi şi este admis în cl asa 1, media
de admitere ingăduindu-i să obţină şi bursă, încât părinţ i i

au

putut suporta

plata a

50% d i n taxa pentru internat şi şcolarizare. Trebuie să menţionăm taptul că în

Analele Bucovinei, XI, 1. p. 21-26, Bu�ureşli, 2004
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deceni ile interbelice cei mai mulţi elevi, fii şi fi ice de ţărani, preferau să urmeze
cursurile la şcolile normale, instituţii cu internate bine organizate care, însă,
pretindeau taxe mai reduse în raport cu cele solicitate de internatele Iiceelor
teoretice, sau întreţinerea elevilor la gazdă. Pe de altă parte, absolvenţii şcolilor
normale puteau obţine, cu uşurinţă, post de învăţător la şcoli primare din mediul
rural cu deosebire, pe când absolvenţii liceelor teoretice se puteau angaja, cu greu,
în posturi administrative.
Fraţii Traian şi Mircea Pahomi au urmat cursurile Şcolii Normale din
Cernăuţi până în vara anului 1 940, când nordul Bucovinei a fost rupt din trupul
României şi inclus, abuziv, în graniţele Ucrainei Sovietice. Î n acele condiţii tragice,
elevul Mircea Pahomi este constrâns să ceară aprobarea Ministerului Educaţiei din
Bucureşti, ca să urmeze clasa a IV-a la Şcoala Normală d in Piatra-Neamţ, iar
fratele său primeşte aprobarea să urmeze clasa a VI-a la Şcoala Normală
"Al. Vlahuţă" din Şendriceni - Dorohoi.
O dată cu eliberarea nordului Bucovinei de sub ocupaţia sovietică, fraţii
Pahomi revin la Şcoala Normală de Băieţi din Cernăuţi, unde Mircea se remarcă
printre elevii fruntaşi din clasa a V-a. Părinţii au stăruit ca şi cele două fete, Viorica
şi Maria, să urmeze cursuri la " şcoli mai înalte" , dar Viorica a refuzat să plece de
acasă, apoi s-a măritat şi a rămas moştenitoarea gospodăriei lui Toader Pahomi din
Arbore. Î n schimb, Maria a absolvit cu succes cursuri le secundare, apoi, în noile
condiţii de după anu l 1 948, a devenit studentă la Facultatea de Farmacie şi, printr-o
muncă intelectuală ordonată şi pasionată, a parcurs toate treptele universitare,
astăzi fiind profesoară la Facultatea de Farmacie din Iaşi.
În timpul războiului, familia Pahomi trece prin încercări dramatice. Agentul
fiscal Toader Pahomi are o criză "stomacală" inexplicabilă, este dus urgent la
Spitalul din Rădăuţi unde, în condiţiile precare de atunci, medicii nu reuşesc să
stabilească cauza suferinţei, astfel că în ziua de 16 decembrie 1 943 gospodarul din
Arbore moare (avusese 6 peritonită! ), lăsând în urmă soţia cu patru copii orfani de
tată: Traian era elev la Şcoala de Ofiţeri Rezervă nr. 2 din Ineu - Arad; Mircea,
elev în clasa a VI-a, Ia Şcoala Normală de Băieţi din Cernăuţi; Viorica era elevă în
clasa a II-a primară, iar Maria, mezina, avea doi ani. Ecaterina Pahomi a reuşit să-i
întreţină la şcoală pe Mircea şi pe surorile lui, deoarece a primit ajutorul bănesc
legal pentru copii i minori.
La începutul anului 1 944, prin februarie-martie, Şcoala Normală din Cernăuţi
este evacuată, astfel că e l ev u l Mircea Pah omi din clasa a VII-a, se alătură fami l iei
,

d i n Arbore. Armata sovietică a

înaintat, aproape d e comuna Arbore, fără însă ca

at1torităţile m i litare rom âne să dispună evacuarea arboren ilor. Frontul s-a stabi lizat
Pahomi a părăsit, pentru scurt
timp, gospodăria împreună cu cei trei cop i i .
În acea împrejurare, Mircea Pahom i, de 19 ani , părăseşte şatul natal şi pleacă,
pe jos, în s pre Piatra-Neamţ, ap o i spre Bucureşti. Reuşeşte să obţină aprobarea
Ministerului Educaţiei p entru a u m1a cursurile clasei a V III-a la Şcoala Normală

până la 23 A u gust 1 944, când văduva Ec at e ri n a
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din Caransebeş, unde primeşte bursă de refugiat. Î n iunie 1 945 susţine examenul de
capacitate şi obţine media 7,72, fiind clasificat al treilea pe centrul Caransebeş.
Având diploma de învăţător, revine la Suceava, iar Inspectoratul Şcolar îl
numeşte, în septembrie 1 945, învăţător la Şcoala primară din Arbore, unde
funcţionează până în septembrie 1 948. Împreună cu fratele său, Traian, tot
învăţător, se dedică activităţilor didactice şi preocupărilor gospodăreşti, grijii
pentru mama lor suferindă şi cele două surori m inore.
La 22 mai 1 946, se abate asupra copiilor lui Toader Pahomi altă nenorocire:
moare mama lor, Ecaterina, astfel că toată răspunderea faţă de surorile minore
revine învăţătorilor Traian şi Mircea Pahomi. Ei şi-au îndeplinit îndatoririle de
familie unită, au reuşit, cu sprij inul rudelor d in Arbore, să depăşească această
încercare dramatică.
Se ştie că în vara lui 1 94 8 apare Legea Reformei Învăţământului, care
prevedea, între altele, că absolvenţii şcolilor normale sunt asimilaţi cu absolvenţii
liceelor teoretice cu bacalaureat şi, ca atare, se pot înscrie şi susţine examene de
admitere la orice facultate din România. Această deschidere legală şi pentru
învăţătorii cu diplome de stat 1-a încurajat pe Mircea Pahomi să încerce calea
studiilor universitare, cu toate că posibil ităţi le materiale erau ca şi inexistente.
Consultându-se cu fratele şi surorile lui, cu intelectualii din Arbore, a decis să se
prezinte la examenul de admitere la Institutul de Studii Economice şi P lanificare
(ISEP), fosta Academie Comercială (ASE-ul de astăzi), din Bucureşti. Aici, durata
studiilor era de trei ani, iar după absolvire se putea găsi imediat un post sigur într
un oraş. Tânărul bucovinean năzuia să se despartă material de condiţiile vieţii
ţărăneşti, tradiţionale, singura cale rezonabilă fiind studiile universitare. Optează
pentru Secţia de Comerţ şi Cooperaţie din Facultatea de Planificare.
F i ind orfan de ambii părinţi, Rectoratul îl angajează pe un post tehnic, de
contabil, în serviciul corespunzător din Facultatea de Planificare, ceea ce îi putea
asigura mijloacele băneşti necesare pentru cămin, cantină şi cheltuieli zilnice. La
vârsta de 24 de ani, Mircea Pahomi se dedică studiului şi slujbei de Ia contabilitate,
îşi întregeşte cunoştinţele de cultură generală, fiind atras, îndeosebi, de istoria
românilor şi cultura şi civil izaţia din Moldova. Î n lunile de vară, conform legilor
atunci în vigoare, studentul de la Comerţ şi Cooperaţie face serviciul militar. Î n
iulie 1 95 1 , termină studiile şi susţine examenul de licenţă, obţinând diploma nr.
4 1 3 8 1 . Î n temeiul rezultatelor deosebite obţinute în anii de studenţie şi Ia
examenul de licenţă, Comisia ministerială îi încredi nţează un post în direcţia
administrativă a Institutului Proiect-Construcţii (I.P.C.) din Bucureşti, care în anul
1 953 s-a transformat în cunoscutul Institut de Proiectare din Bucureşti (I.P.B.).
Aici s-a integrat repede în colectivul de ingineri şi tehnicieni proiectanţi, specialişti
de înaltă clasă, mulţi dintre ei cu preocupări statornice pentru valorile artistice şi
literare, alţii, cercetători şi constructori de renume naţional . Tânărul bucovinean
cunoaşte aceste medii intelectuale din Bucureşti, frecventează spectacole de teatru
şi concerte, este preocupat de activitatea unor ingineri şi arhitr :ţi de prestigiu, îşi
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întregeşte cultura generală prin lectura revistelor şi cărţilor care-I interesau ş1-1
ofereau satisfacţii intelectuale ş i profesionale.
În anu l 1 954, se căsătoreşte cu Maria Hăprian, ardeleancă din Alba-Iulia,
studentă la I.S.E.P., secţia Industrie. Mircea şi Maria Pahomi au o fiică, Dorina
Ana, care este inginer proiectant la Institutul Proiect - Bucureşti.
Î ntâlnindu-mă, prin anii 1 980, cu Mircea Pahomi, el mi-a mărturisit că
"
"studiază monumentele istorice d in Moldova de Nord, problemă pe care a
îmbrăţişat-o în urma unor colocvii cu inginerii proiectanţi şi arhitecţi din I.P.B.,
care avuseseră tangenţă cu lucrările de restaurare d intre ani i 1 956 şi 1 976 a
monumentelor istorice, mănăstiri şi biserici, din Moldova. M-au surprins
cunoştinţele sale despre hotărârile de stat privind monumentele de cultură şi mai
ales afirmaţia că el "a văzut şi actele recensământului monumentelor de cultură din
Moldova clasate şi analizate de specialiştii Comisiei Monumentelor Istorice şi
Muzeelor în anii 1 953-1 955". Mircea Pahomi nu a fost un simplu economist,
slujbaş disciplinat într-un institut important de proiectare şi construcţii, ci şi o
persoană incitată de valorile cultural-ştiinţifice, pasionată de cunoaştere, dornică să
se realizeze şi prin scris. Colegii din I.P.B. i-au încredinţat prin anii 1 980 sarcina de
onoare de a redacta monografia Institutului Proiect - Bucureşti . M. Pahomi a
întocmit o cercetare monografică amplă, multiplicată cu ocazia aniversării
înfiinţării Institutului. Această lucrare constituie debutul lui publicistic. Până în
1 989, el nu a publicat articole sau studii în reviste ori ziare, dar a frecventat
bibliotecile bucureştene, acumulând un material bogat, informaţi i din documente
istorice, cărţi şi publicaţii mai vechi şi contemporane despre monumentele istorice
din nordul Moldovei, aria Bucovinei istorice şi partea septentrională a Basarabiei.
Î n anul 1 990, devine membru al Societăţii culturale Mihai Eminescu" din
"
Cernăuţi, apoi al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina,
(S.C.L.R.B.) Filiala B ucureşti, mai târziu fiind ales membru în comitetul de
conducere al acestei Societăţi. Dispunând de un bogat material ştiinţific acumulat
în anii anteriori, Mircea Pahomi începe să publice studii şi articole în: " Revista
română" , editor ASTRA - Despărţământul Mihail Kogălniceanu, Iaşi; "Arcaşul " ,
ziar din Cernăuţi; " Septentrion l iterar. Revista scri itorilor români din Cernăuţi " ;
"Anuarul Institutului de Istorie «Nicolae Iorga))" Bucureşti, "Anuarul Institutului
de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol)) " Iaşi; "Plai românesc ", ziar din Cernăuţi;
"Glasul Bucovinei. Revistă de istorie literară şi cultură" Cernăuţi-Bucureşti;
"
"Mesager bucovinean , publicaţie trimestrială a S.C.L.R.B., Filiala Bucureşti;
"Lumea", Cernăuţi.
Cele mai multe studii ştiinţifice le-a publicat în "Analele Bucovinei", revistă
a Centrului de Studii "Bucovina" Rădăuţi, editată de Academia Română.
Activitatea de cercetare a lui Mircea Pahomi s-a amplificat şi a fost recunoscută de
mediile ştiinţifice după anul 1 99 1 , deoarece în luna mai a aceluiaşi an a fost
"
pensionat, colegii din I.P.R. menţinându-1 numai ca
"cenzor . Eliberat de

obligaţi i le de serviciu, Mircea Pahomi s-a concentrat asupra cercetării, stimu lat
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fiind îndeosebi de conducerea Centrului de Studii "B ucovina" din Rădăuţi. Cu
sprij inul acestei instituţii, el redactează şi apoi publică volumul de 272 de pagini,
Biserici şi schituri ortodoxe româneşti din Ţinutul Cernăuţi, apărut în 1 998, la
Editura suceveană "Hurmuzachi" .
Î n afară de această carte, de studiile şi articolele din reviste şi ziare, M ircea
Pahomi arată într-un "raport" personal, datat " ianuarie 2000", că a pregătit pentru
tipar următoarele lucrări : 1 . Oraşele Suceava şi Siret; 2. Mănăstiri şi biserici din
judeţul Suceava, secolele XV-XVI, parţial : Mănăstirile Moldoviţa, Humor, Sf

Cruce - Pătrăuţi, Voroneţ, bisericile Bădeuţi-Milişăuţi, Bălineşti, Arbore,
Pătrăuţi, Zahareşti; 3 . Mănăstiri şi biserici din judeţul Suceava: Mănăstirile
Putna, Horodnic de Jos, Biserica Dragoş- Vodă de la Volovăţ, mutată la Putna,
Biserica din Volovăţ şi Sihăstria Putnei; 4. Mănăstiri şi biserici din judeţul
Suceava, secolele XVI-XVIII· Mănăstirile Suceviţa, Dragomirna, Salca, Sf
Onufrei Mănăstioara-Siret, Bisericile Romaneşti-Grămeşti, Comăneşti, Vama
Câmpulung şi Biserici din Ocolul Câmpulungul-Moldovenesc

Î n încheierea notelor sale, Mircea Pahomi scria: "În prezent, lucrez la
următoarele studi i monografice: Oraşul Cernăuţi din secolele XIV-XVIII, şi sate
din Ţinutul Cernăuţi" (cf. textului dactilografiat şi semnat de autor, existent în
arh iva fami liei Pahom i). Doamna Maria Pahomi mi-a arătat că, în anul 200 1 , soţul
ei a pregătit pentru tipar manuscrisul intitulat Oraşele Suceava şi Siret. Biserici şi

mănăstiri, centre de cultură şi spiritualitate românească în secolele XIV-XVIJI,

circa 400 de pagini , care a fost depus spre tipărire la Institutul "N . Gane" din Iaşi.
Pasionat de cultura şi civilizaţia românească din Moldova de Sus, epoca
medievală, Mircea Pahomi a parcurs calea de la amatorism la însuşirea temeinică a
metodelor moderne de cercetare, dovadă fiind studiile sale publicate, care atestă
preocupări deosebite pentru valorificarea modernă a numeroase surse documentare
(acte din arhive, din documentele istorice publicate, cărţi fundamentale şi studii
semnate de istorici români şi străini etc.).
S-a afirmat ca un cercetător meticuloş, preocupat de adevărurile atestate de
documente, ocolind improvizaţia şi aprecierile subiective, partizane. Prin lucrările
sale deja publicate, el se înscrie ca un cercetător în tradiţia generoasă a profesorului
Teodor Balan, unul d intre cei mai harnici şi competenţi cercetători ai patrimoniului
cultural - mănăstiri şi biserici - de pe aria Bucovinei istorice.
Mircea Pahomi vine cu o contribuţie personală ce trebuie reţinută: a publicat
câteva studii

extre m de

valoroase, un ice, despre monumente istorice ro mân e:;; ti

străvechi din Ţ inutu l Cernăuţi , m ulte d in tre

dec en iil e

ele nernenţionate de cercetătorii din

interbelice şi de generaţia de după al Doilea Război Mondial .

Destinul a fost neîndurător cu Mircea Pahomi . În luna august 2002, în plină
putere de muncă, s-a deplasat, din nou, la Arbore, să se întâlnească cu familia
surorii sale, V iorica , şi să se închine la monnântul păl-inţi)o,- săi. În d i m i n eaţa zilei

de 1 august,
capita lă

a

s-a

urcat
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ce

a

pleca

aj u ns în

spre

Suceava_

Î11 apn,piere de fusta

oraş, nemaiputr ,d fi

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

sa

l vat _ �otia sa

26

Pavel Ţugui

6

spune că nu a suferit de nici o boală ş i nu şi-a putut expl ica ce s-a întâmplat. A fost
înmormântat în cavoul fami liei Pahomi, alături de părinţii săi.
O parte din arhiva cu lucrările sale a fost depusă, încă de autor, la Centrul de
Studi i "Bucovina" din Rădăuţi, iar celelalte lucrări, aşa după cum s-a văzut, le
păstrează soţia sa, doamna Maria, şi fiica lor, Dorina Ana Pahomi.
Mircea Pahomi, un chercheur scientifique passionne
(Resume)
L'article evoque Ia vie et la personnalite de Mircea Pahomi, economiste ne en 1 925 a Arbore,
vieux village de Moldavie septentrionale. Interesse du patrimoine cuiturei - monasteres et eglises - de
Ia Bucovine historique, apres sa retraite ( 1 99 1 ), Mircea Pahomi s'est dectie a une soutenue activite de
recherche scientifique et il a publie, commencant de 1 990, beaucoup d'etudes meritantes sur Ies
anciens monuments historiques roumains de Cernăuţi.
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ANDRONIC MOTRESCU (1852-1922), INGINER AGRONOM,
PROFESOR, PUBLICIST ŞI ANIMATOR CULTURAL
GHEORGHE SCHIPOR

Andronic Motrescu este cunoscut ca un colaborator apropiat al unor
personalităţi din " prima gardă" în istoria de început a învăţământului agricol, în
limba română, din Bucovina şi în propagarea cunoştinţelor de specialitate, precum
Dimitrie Dan, Nicolae Mustaţă, Iancu Flondor, Grigori Halip, Mihai Bendescu,
Aurel Voronca, Tudor lvan iţchi.
Într-un scurt material cu privire la monografia învăţământului agricol din
Rădăuţi 1 , şirul directorilor acestei instituţii începe cu un nume preţuit astăzi,
Andronic Motrescu. Acesta s-a născut în anul 1 852, în Crasna Putnei, districtul
Storoj ineţ, într-o familie de agricultori iubitori de glie şi odrasle, fiind singurul băiat
şi ultimul din cei opt copii ai lui Fădur şi ai Eugeniei Motrescu. Andronic a crescut
într-un mediu în care cele mai multe aspiraţii erau legate de munca pământului şi de
creşterea vitelor, fiind deprins de mic la munca grea a câmpului. A frecventat şcoala
primară în satul natal, însă, din nefericire, rămâne orfan, părinţii săi (mai înaintaţi în
vârstă) murind, unul după altul, de holeră. Cu sprij in din partea unora dintre rude, a
urmat cursurile liceale în Ardeal, la Năsăud. Descendenţi din cea de-a doua generaţie
susţin că Andronic Motrescu a fost aj utat mult, în anii de şcoală, de către un unchi al
său, arhimandritul Teofi l Bendella.
După absolvirea liceului, Andronic Motrescu optează pentru profesia de
inginer agronom, primind - la recomandarea unor personalităţi abilitate - o bursă
de studii în Ungaria, la prestigioasa Academie de Agricultură din Altenburg.
Muncind cu hărnicie, sistematic şi serios, Andronic Motrescu reuşeşte să se situeze
printre studenţii fruntaşii ai şcolii, obţinând la majoritatea examenelor calificativele
"
"
" excelent şi " foarte bine . După absolvirea Academiei, obţinerea diplomei de
1 Gheorghe Schi por, Grupul Scolar Agricol "Andronic Motrescu ". File de monografie,
Rădăuţi, 1 997, p. 1 5- 1 8, 32-38, 1 02-1 08; Emil Satco, Motrescu Andronic, în voi. Bucovina.
Contribuţii cultural-ştiinţifice. Dicţionar, IX, Suceava, Biblioteca Bucovinei " I. G. Sbiera", 2000,

p. 27:'i: N i elllao: Molrescu, Oesprt< î.rasna

ş1

crăsncni, in ,,' ! "ara Fagilor". /\l manah cultuml-li lerar al

rQm�ni!Qr mml-lmcovinsni; .X I I; Cernauti
Tfirgu.Murc�. 2003, p. K1-KK: Lfmrentiu Dr!l.gnmir,
Pruffesorul] A ndronic Mutrescu, în voi. Crasna, un colţ de eternitate românl'ască din Bucovina.
Jl,furwgrafle e/nograflcrl şi istoricii, Rucurqli, b . h lura Coralia, 2004, p. 1 84 .
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inginer era condiţionată, conform legilor imperiale, de efectuarea unei practici în
strictă specialitate, timp de cinci ani . Astfel, încheierea studi ilor, în anul 1 874, a
însemnat pentru Andronic Motrescu începutul unei vieţi aspre, deoarece statul nu
asigura locuri de muncă nici măcar pentru cei mai merituoşi absolvenţi, iar
proprietarii, dacă îi angajau, îi tratau adesea umilitor.
Din toamna anului 1 874, îl găsim pe Andronic Motrescu administrator pe
moşia baronului N icolae Mustaţă, care, pe lângă alte proprietăţi, deţinea şi întinse
exploataţii agricole în satele Bahrineşti şi Văşcăuţi pe S iret2 . Baronul Mustaţă
( 1 838-1 904), de profesie jurist, se trăgea dintr-o veche fami l ie de boieri din
Bucovina, un străbun al său, Alexa Mustaţă, fi ind staroste de Cernăuţi, apoi
pârcălab de Hotin. În calitate de deputat în Dieta Bucovinei, baronul Mustaţă 1-a
ajutat mult pe tânărul Andronic Motrescu, faci l itându-i efectuarea unor călătorii de
studii la moşiile cu exploatări agricole-model. Referitor la atribuţiile care îi
reveneau în calitate de administrator, redăm, în continuare, din Manualul de
agricultură al cărui autor este Andronic Motrescu: "Exploatarea se execută de
proprietar în persoană sau prin un administrator, ori prin arândaşi. Aceasta atârnă
de la mărimea moşiei şi cualificare[a] proprietarului. Moşii mai mari trebuie să ţie
unul sau mai mulţi amploiaţi, cari au studii agricule. Conducătorul întregii
explo[a]tări al unei moşii are titlul administrator. El face pentru fiecare an planul
explo[a]tării ş i feluritele preliminare. Le dă proprietarului spre esaminare şi întărire
şi după dânsele lucrează. El are supravegherea tuturor întreprinderilor şi lucrărilor,
el dă d isposiţiunile şi este pentru toate respunzător. Pentru esecutarea acestor
afaceri, are administratorul sub mâna lui amploiaţi mai tineri, adjunct, asistent,
contabil, vătaf, fecior, chelar etc. Î n absenţa proprietarului, administratorul
represintă şi esecută pe moşie toate drepturile acestuia"3 .
După o muncă serioasă de pregătire, la 1 2 octombrie 1 879, Andronic
Motrescu îşi susţine examenul de licenţă, obţinând diploma de inginer agronom. Î n
anul 1 880, în documentele vremii, Andronic Motrescu apare ca fiind proprietar în
Bălcăuţi.
Î n anul 1 882, se căsătoreşte cu Zefirina, născută pe 6 iulie 1 859, una d intre
fiicele nobilului polon Stanislav Gruşchezky şi ale soţiei acestuia, Luisen, de
naţionalitate germană. Timp de zece ani, fami lia Andronic şi Zefirina Motrescu a
locuit în satul Gropana (Gropeni), administrându-şi propria moşie. Departe de
străzile pietruite ale oraşelor, Andronic Motrescu cunoaşte viaţa grea a ţăranilor,
umblând F� Yliţt;l� şatelor ş i prin glodurile o�oarelor, in drumuri fără sfârşit,
dezvoltându-se astfel rădăcinile unui om a l brazdei, care aveau să dureze trainic în
glia Bucovinei, până la sfârşitul zbuciumatei sale vieţi.
I on P<.>pescu-Siretean u, Siretul - vatru de istoria şi culturâ ronuinensr.ii, ln.5 i, rditura tlmnia,
1 96-1 97.
3 Andronic Motrescu, Carte de agriculturii ptmtru şL·u/ile de agricultură inferioare şi
elementare, precum şi pentru usul agricultorilor practici, Rădăuti, Editura proprie, Viena., Tipografia
Cari Fromme, 1 90 5 , p. 33Q-33 1 .
2

1 9�4. p.
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În anul 1 885, ia fiinţă, la Cernăuţi, Societatea Concordia" , unde, în anul
"
1 886, printre cei · circa 400 de membri, îl găsim şi pe Andronic Motrescu, proprietar
în Gropana. Această Societate avea menirea de a dezvolta libertatea politică şi
individuală, de a deştepta interesul pentru o viaţă naţională şi de a apăra autonomia
Bucovinei. P.ână-'În anul 1 888, secretar al Societăţii "Concordia" a fost colegul său
de studenţie din Altenburg, cunoscutul profesor şi publicist Grigori Halip din
Volcineţ. Motrescu rămâne impl icat pol itic în Partidul Naţional Român
"
icolae Mustaţă,
"Concordia , pe listele căruia fostul său angajator, baronul · N
câştigă în alegeri unul dintre cele 3 1 de locuri din Dieta Bucovinei4 •
În anul 1 892, Andronic Motrescu a fost desemnat delegat (Wahlmanner) din
partea populaţiei româneşti din Gropana pentru alegerea deputatului în Colegiul
comunelor rurale, la circumscripţia electorală Siret, unde a fost ales Eudoxiu
Hurmuzachi (votanţi 63 de delegaţi)5 .
Andronic Motrescu îşi începe cariera didactică la Şcoala primară din localitatea
Calafindeşti, unde, în anul şcolar 1 892/1 893 , apare ca profesor provizoriu, îndeplinind
şi funcţia de director, iar din anul şcolar 1 894/1 895, profesor definitiv şi director. În
aceeaşi perioadă, soţia sa, Zefirina Motrescu predă, la aceeaşi şcoală, lucrul manual
pentru fete, în calitate de maestră. Soţii Motrescu i-au avut ca elevi şi pe doi dintre
proprii lor copii, respectiv, Olga (n. 1 885) şi Ştefan (n. 1 887), notaţi frecvent cu
calificativele " lobenswurdig" şi " befriedigend " (" lăudabil" şi "mulţumitor")6 •
Prin emisul Consiliului Şcolar al Ţării, din 23 decembrie 1 896, nr. 5 33 1 ,
directorul Şcolii primare din Calafindeşti, Andronic Motrescu, de profesie inginer
agronom, este propus pentru funcţia de director la Şcoala Agronomică din Rădăuţi,
acordându-i-se un concediu pentru a se putea implica în activităţile specifice
inaugurării nou-înfiinţatei şcoli. Dintr-un articol intitulat Episod istoric din viaţa
românilor bucovineni, semnat de Mihai Teliman, reproducem un pasaj din
relatările învăţătorului Michel Doule: "Consiliul şcolar al ţări i a ordonat imediata
mea strămutare de la Sirete la Calafindeşti spre suplinirea lui Andronic Motrescu.
Eu am trebuit deci, imediat să mă cărăbănesc în mijlocul iernii de la Sirete la
Calafindeşti unde am primit conducerea şcoalei. Însă aici ce să vezi? Locuinţa în
şcoală era ocupată de soţia şi copi ii d-lui Motrescu şi eu am trebuit să cerşesc, ca o
calfă rătăcitoare, un căpătâi pe care să-mi pun capul şi hrana pentru stomach " .
Din anul 1 897, Andronic Motrescu este investit în funcţia de director la
Şcoala Agronomică nou-înfiinţată la Rădăuţi, cu limba de predare româna. Această
şcoală a funcţionat într-un local construit în acest scop, în "capul oraşului" , pe
Strada Frătăuţi lor (fosta Stradă a Spitalulu i), astăzi Strada l Mai, importantă cale
de comunicaţie. Trebuie precizat faptul că înfiinţarea Şcolii Agronomice din
-

4 Valeriu Branişte, În slujba Bucovinei, În slujba neamului românesc. Articole politice, ediţie
şi studiu introductiv de Ioan Cocuz, Suceava, Editura "Bucovina Viitoare", 1 998, p. 25.
5 ibidem, p. 34.
6 Arhivele Statului Suceava, Cataloage - Şcoala primară Calafndeşti, anii şcolari 18921/893,
189311894, 1894/1895.
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Rădăuţi (Acherbaunschule in Radautz) a reprezentat o încununare a insistenţei
populaţiei oraşului, precum şi a eforturilor parlamentarilor români din Dietă,
propunerea fiind făcută în anul 1 892, de către deputatul dr. Ioan cavaler de
Volcinschi, iniţiatorul dezbaterilor şcolare în Dieta Bucovine e .
Merite deosebite l a înfiinţarea acestei instituţii de învăţământ, cu profil
agricol, a avut baronul Nicolae Mustaţă, în calitate de deputat, membru în Consiliul
Cultural din Bucovina şi preşedinte al Curatorului şcolilor agronomice din
Cernăuţi, Coţmani şi Rădăuţi. Realizarea proiectului de execuţie şi construirea
efectivă a şcolii au fost încredinţate arhitectului Isidor Merdiger. Î nsă eforturile
specifice primei forme de organizare a învăţământului agricol, cu predare în limba
română, din Bucovina, au fost făcute, neîndoielnic, de către directorul Andronic
Motrescu. Acesta, împreună cu învăţătorul superior Vasile Mihalce, cu medicul
veterinar Isar Carian, preotul Teleagă, asistentul Glicherio Nosievici, iar mai apoi,
cu preotul Vespasian Reuţ, învăţătorul Teodor Zus şi asistenţii Aurel Voronca, Titu
Bădeliţă, Vasile Strătescu (inspector fiind Wilhelm Adameţ), s-au pus în slujba
instruiri i fiilor de ţărani, cu scopul de a lărgi gradu l de cultură generală a acestora şi
a culturii lor agricole. Pe parcursul a doi ani de studiu, elevii se familiarizau cu
lucrările agronomice şi deprindeau "un şir de mehanisme şi ghibăcii manuale"8 ,
astfel încât să poată gospodări raţional o moşie ţărănească sau una a statului.
Până la 15 septembrie 1 897, au fost înscrişi 22 de elevi, dintre care 3 străini.
Dintre cei 22 de elevi, 13 erau localnici, iar 9 în regim de internat gratuit,
semigratuit sau cu plată. Şcoala Agronomică de la Rădăuţi a fost inaugurată pe 1 O
octombrie 1 897, în prezenţa preşedintelui ţării, contele Goess şi a consilierului gub.
de Fekete, Comitetul Ţării fiind reprezentat prin baronul N. Mustaţă.
Presa vremii consemnează inaugurarea şcolii de la Rădăuţi ca pe un adevărat
eveniment în viaţa Bucovinei: " Î n chip solemn s-a inaugurat [i]eri la Rădăuţi prima
şcoală de agronomie cu l imba de propunere românească în Bucovina. De cinci ani,
de când şi-a prezentat în dietă dl. deputat Dr. cav. de Volcinschi propunerea, până
[i]eri, când cuvântul trup s-a făcut, a revenit opinia publică de nenumărate ori
asupra acestui obiect.
Dl. bar. Mustatza care are partea de leu în serbarea de [i]eri, a rostit
româneşte discursul de inaugurare şi dl. director Motrescul a răspuns în parte
româneşte.
Piaţa Rădăuţilor era plină, înghesuită, de numai cu greu puteai străbate prin
ş irile mii lor de români concentraţi la târg - era zi de vineri - şi toţi aceştia nici
habar n-aveau de ce se petrece în noul edificiu din capul oraşului, ori dacă au şi
observat frecvenţa neobicinuită de domni în trăsură cu culorile ţări i, uşor ar fi putut
ajunge la credinţa că ceea ce se petrece este un sport domnesc.
7

Valeriu Branişte, op. cit., p. 29.
Anuntul referitor la deschiderea şcolii agronomice din Rl!.dl!.uti, publicat în ziarul "Patria",
Ceml!.uti, anul I, nr. 1 2, 1 5/27 iulie 1 897, p. 3.
8
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Dacă astfel se pun lucrurile la cale, n-avem să ne mirăm dacă poporul român
e rece şi cu neîncredere, mulţumindu-se cu rolul puţin demn de a-şi scoate din
depărtare pălăriile cu umilinţă şi a-şi căuta apoi de daraverile sale zilnice.
Redactorul nostru, care a luat parte la solemna inaugurare a Şcoalei de
agronomie din Rădăuţi, ne relatează următoarele: «0 zi m inunată, cum rar am avut
în acest an. Cer senin, soare cald, parcă şi firea se asociază la serbarea românului
din Bucovina, care îşi inaugurează prima şcoală de agronomie cu limba de predare
românească. Durere însă, că tocmai românul - care avea cele mai puternice cuvinte
de serbare - n-a luat în acea parte la solemnitatea formală, după cum nu credeam în
drept a ne aştepta».
Presidiul ţării a fost reprezentat prin însuşi presidentul ţării conte Goess şi
cons. gub. De Fekete, comitetul ţării prin dl. Baron Mustatza.
Au l uat parte toate căpităniile autorităţilor orăşeneşti şi districtuale,
reprezentanţii bisericei şi şcoalei din Rădăuţi, directorul Şcoalei medii agronomice
din Cernăuţi şi directorul şcoalei agronomice nou înfi inţate la Coţmani (dl . Bayer).
Dintre români am observat pe dl. protopresv. Const. Tarangul, dl. deputat
dietal Onciul, dl. secretar al " Concordiei ", Dr. N . Blându, dl. catechet Dr. Luţia, dl.
cooperator Dr. Tarnavschi, dl. învăţ. sup. Brăilean, dl. jurat corn. I. Larionescu, O I .
director Ţurcan, dl. învăţ. Popadiuc, precum şi corpul învăţătoresc al nou-înfiinţatei
şcoale, în frunte cu dl. Motrescul.
Solemnitatea inaugurării a avut loc în sala festivă a nou-ziditului edificiu
pentru şcoală.
Î n sala decorată era aranjată o tribună, deasupra căreia se afla cadrul Maj .
Sale Î mpăratului.
În giurul tribunei erau designate locurile pentru publicul asistent, iar în
dreptul tribunei erau cei I l elevi, toţi băieţi rumeni la faţă şi plini de viaţă, de-ţi
creştea inima, privindu-i "9 .
La festivitate au luat parte toate căpităniile autorităţilor orăşeneşti şi
districtuale, reprezentanţi i bisericii şi şcolilor din Rădăuţi, precum şi alţi invitaţi.
Au mai fost prezenţi şi câţiva dintre prietenii şi colaboratorii directorului Andronic
Motrescu, dintre care îi amintim pe Grigori Hal ip, profesor de agricultură la
Seminarul clerical din Cernăuţi şi secretar al Societăţii "Amicul Poporului ", Mihai
Bendescu, fost preot în Calafindeşti, iar din 1 897, protopresbiter stavrofor la
Crasna, precum şi Emil Blaier, director la Şcoala Agronomică din Coţmani.
Solemnitatea s-a deschis cu discursul baronului Nicolae Mustaţă, urmat de
discursul directorului Andronic Motrescu. Redăm, în continuare, cuvântarea
directorului Şcolii Agronomice din Rădăuţi: "Înainte de toate, daţi-mi voie să
exprim înaltei reprezentanţe şi înaltului Comitet al Ţării cea mai respectoasă
mulţumire pentru încrederea în mine. Majoritatea covârşitoare a populaţiei noastre
se ocupă cu agricultura şi numărul proprietăţilor mici preponderează în proporţiune
9

,.Patria", anul !, nr. 42, 5/1 7 act. 1 897, p. 2-3.
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cu numărul acestora din celelalte regate şi ţări, este deci motivată necesitatea unui
institut de agricultură. Ţara şi statul au lucrat mână în mână pentru înfiinţarea
acestei şcol i în patria noastră mai îngustă. Instrucţiunea în această şcoală nu se
bazează numai pe teorie, ci lucrările teoretice merg mână în mână cu cele practice.
Şcoala noastră agronomică este deci un institut de muncă. Statutele şcolii dispun ca
fiecare elev să îndepl inească însuşi toate lucrările agronomice cu pricepere şi
cunoştinţe specifice. La acest scop voi tinde neîncetat ca director al institutului.
Promit aici, sărbătoreşte, că totdeauna voi căuta din toate puterile mele să-mi
îndeplinesc datoria credincios. Totdeauna voi căuta a pune pe cât îmi va fi numai
posibil, experienţele mele practice, [pe] care le-am câştigat în decurs de 16 ani ca
amploaiat privat în serviciul acestei instituţii, voi fi întotdeauna cu luare aminte Ia
creşterea elevilor mie încredinţaţi. Pentru ajungerea acestei ţinte adresez umilita
mea rugare către înaltele dregătorii, ca să binevoiască a păstra şi în viitor acestei
instituţii bunăvoinţa şi sprij inul lor. Şi vouă, dragi copii, care aţi intrat în această
şcoală ca cei d intâi elevi, voi întâi repeta cuvintele unui pedagog care zice: «munca
este viaţa, cine nu munceşte nu trăieşte; Dumnezeu ne-a dat mâinile şi facultăţile
noastre ca să le întrebuinţăm; prin orice fel de muncă serioasă, n-a ajuns nimenea
de ruşine». De aceea, dragi copii, n-aveţi aici alte de făcut decât ca să vă dedaţi cu
sârguinţă şi dragoste la învăţătură şi Ia muncă. N-aveţi alte grij i, iată ce palaturi, ce
curţi ne-au zidit nouă, toate vă vin gata înainte şi dintr-a cui bunăvoinţă avem noi
acestea? Din bunătatea prea graţiosului nostru Î mpărat.
Î mbrăţişaţi în mâinile voastre tinere şi învăpăiate dragostea către patrie şi
către prea bunul nostru Împărat, cu lacrim i în ochi, rostiţi cuvintele: Doamne

Sfinte, întăreşte pe al nostru Împărat! " 1 0

Au fost, de asemenea, prezenţi redactori ai ziarelor "Patria" şi "Cernowitzer
Zeitung" , care au consemnat desfăşurarea activităţilor.
Spirit energic şi întreprinzător, bun cunoscător al rosturilor plugăreşti,
Andronic Motrescu a avut merite incontestabile de bun organizator al
învăţământului agricol, dăruindu-se activităţilor şcolare pentru o perioadă de peste
douăzeci de ani, timp în care a îndeplinit funcţia de director Ia Şcoala Agronomică
din Rădăuţi. Î n această funcţie, a contribuit la organizarea şi exploatarea raţională a
fermei didactice, dotată cu toate cele necesare instruirii elevilor. După primii ani de
activitate, constatăm că terenul . agricol al şcolii, în suprafaţă de 2 1 ,3 ha, era
cultivat, prin rotaţie, cu plante prăşitoare, cereale furajere, plante perene, secară şi
lucernă obtinându-se
randamente ridicate la hectar. Efectivele de animale crescute
.
în ferm ă constau în 2 1 de capete taurine, rasa Pinzgau, 50 de ovine, 40 de porcine,
Il
precum ŞI ca1 pentru tracţiune .
La o expoziţie agricolă din 1 904, de la Cernăuţi, şcoala primeşte medalia de
argint pentru rezultatele deosebite ale fermei. Diferite seminţe de cereale, ierburi,
·

10
11

·

·

Ibidem, p. 2-3 .

Dragoş Luchian, Rădăuţi
Editura Litera, 1 982, p . 2 1 3 .

-

vatră

românească de tradiţii şi înfăptuiri socialiste, Bucureşti,
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frumoase produse de praşilă, legume, pomi şi mij loace de instrucţie, au fost expuse
în mod frecvent şi în alte expoziţii agricole, organizate în Bucovina.
Î n perioada 1 897-1 904, Şcoala Agronomică din Rădăuţi, Ducatul Bucovina,
a fost frecventată de 1 50 de elevi, dintre care 76 în regim de internat (52 gratuit, 1 6
semigratuit şi 8 cu plată), restul de 74 de elevi fiind localnici. Participau la
beneficii atât elevii, cât şi personalul d idactic. Î n articolul 12 din Legea specifică
învăţământului agricol, se menţionează: "Din venitul total al şcolii de agricultură,
se vor scădea cheltuielile de exploatare, cele de întreţinere a vitelor, precum şi de
l 0% din venitul brut, destinată a forma un fond de rezervă, din care să se întreţină,
să se repare şi să se reînnoiască acareturile, instrumentele şi vitele fermei. Din ceea
ce rămâne din acest venit, după aceste scăderi, învăţământul va lua 20%, iar restul
va servi pentru a forma fiecărui şcolar un capital proporţional cu timpul cât a lucrat
în şcoală, sub forma de vite sau instrumente agricole" . Acest capital acumulat de
elevi în perioada studiilor, le oferea perspectiva de a se întoarce în satele lor şi de a
pune în practică cunoştinţele acumulate.
În sprij inul promovării noutăţilor tehnice în agricultură, Mihai Bendescu
editează, la Cernăuţi, între anii 1 902-1 903 şi 1 904-1 9 1 0, ziarul " Ţăranu l" , în ale
cărui pagini găsim şi articole semnate de Andronic Motrescu, în cal itate de
colaborator la această publicaţie.
Andronic Motrescu a avut o laborioasă activitate publicistică, de specialitate,
la diferite gazete ale timpului, însă satisfacţia cea mai de seamă pe care a trăit-o a
fost tipărirea lucrării intitulate Carte de agricultură pentru şcolile de agricultură
inferioare şi elementare, precum şi pentru usul agricultorilor practici. Cartea a fost
editată la Rădăuţi, în editura proprie a autorului şi tipărită Ia Viena, în anu l 1 905,
după aprobarea şi subvenţionarea ei de către Î naltul Comitet al Ducatului
B ucovina, ca manual pentru şcolile agronomice, prin emisul d in 5 iunie 1 904, nr. 4
257. Lansarea cărţii a avut loc în 1 905, la librăria lui Hermann Herzberg din
Rădăuţi.
Redactarea cărţii s-a bazat pe lucrări bibliografice de autentică valoare în
domen i ile alese, dar introducând o serie de termeni din experienţa şi practica
agriculturii din Bucovina. Dintre autori i lucrărilor . bibliografice, ne limităm în a
aminti câteva nume: Emil Blaier, Viktor Funk, precum şi pe cel al cunoscutului
profesor român George Maior, de la Şcoala Centrală de Agricultură de la
Herăstrău.
Manualul întocmit de Andronic Motrescu, corespunzător programului de
învăţământ şi profilului şcolii, este împărţit în patru capitole: Agrologia,
Fitotehnia, Zootehnia şi Exploatarea.
Î n periodicul Agricultorul" , Bucureşti, anul II, nr. 1 1 , 1 5 mai 1 905, a apărut
"
următoarea recomandare: "0 carte foarte folositoare pentru gospodari, care a
apărut zilele acestea, este Manualul de agricultură, întocmit de Andronic
Motrescu, director la Şcoala Inferioară de Agricultură din Rădăuţi. Cartea aceasta
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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tratează toate ramurile economiei şi e scrisă în limbajul poporului nostru român din
Bucovina ( ... ). Cartea se poate procura direct de la domnul director Motrescu Ia
preţul de 6 coroane şi 50 de bani, deoarece e în editura proprie a autorului " 1 2 .
Demn de remarcat este faptul că lucrarea inginerului agronom Andronic
Motrescu este primul manual de agricultură din Bucovina, scris în limba română.
Ţinând seama de contextul politic şi social al acelor timpuri, cu mândrie, îl
considerăm pe acesta drept un deschizător de drumuri, deoarece el a reprezentat o
făclie care a luminat calea învăţământului agricol din Bucovina, în limba română,
în acest colţ de ţară.
În aceeaşi perioadă apar şi alte lucrări de specialitate în Bucovina, scrise în
limba română, care însă nu sunt asimilate manualelor şcolare. Astfel, profesorul
Aurel Voronca publică lucrarea intitulată Pertractarea gunoiului de grajd şi
regulele aplicării gunoaelor artificiale, iar profesorul Grigori Halip publ ică
lucrările: Viţa de vie şi Viaţa animalelor şi plantelor. Lucrările mai sus amintite fac
dovada faptului că aceşti specialişti s-au impus, prin cercetări şi studii, în domeniul
agronomiei, dar şi printr-o laborioasă activitate la catedră.
La Premiul "Eliade Rădulescu", în valoare de 5 000 de lei, pe care îl acorda
Academia Română prin Secţia istorică, în anul 1 909, pentru lucrările scrise în
străinătate în limba română, s-au înscris, în 1 908, şi doi autori bucovineni: părintele
Atanasie Ghennan, cu scrierea Cel ce munceşte izbândeşte şi Andronic Motrescu,
cu a sa Carte de agricultură pentru şcoalele inferioare şi elementare, precum şi
pentru usul agricultorilor practici.
Reproducem, în continuare, raportul prof. I. Kalinderu asupra lucrării lui
Andronic Motrescu, raport publicat în "Analele Academiei Române" : "Am cetit
totdeauna cu luare aminte scrierile româneşti apărute peste hotare. Mai mult m-au
interesat însă cele destinate poporului cu ştiinţă de carte şi şcolarilor de orice
treaptă, căci, pe lângă generalizarea cunoştinţelor folositoare, pot contribui într-o
mare măsură Ia răspândirea unei limbi curate. Primind lucrarea domnului Andronic
Motrescu, înscrisă la Premiul «Eliade Rădulescu» de 5 000 lei, am examinat-o, dar
nu numai ca fond, ci şi din punct de vedere al limbii în care e alcătuită. Nu m-am
aşteptat să găsesc un stil literar sau pe cel întrebuinţat la noi în operele de
agricultură, fiindcă atunci lucrarea n-ar fi folosit mediului căruia e adresată şi, în
special, sătenilor bucovineni a[l] căror grai e presărat cu numeroase expresiuni
străine şi localnice. Am căutat să văd însă, întru cât autorul s-a silit să depărteze
cuvintele absolut netrebuincioase, să se ferească de anumite moduri de exprimare,
fără a atinge natural înţelesu[l] şi mai ales să obişnuiască pe cititori şi, cu
deosebire, pe elevi, cu o vorbire românească coerentă în toate privinţele.
Întreaga publicaţie e împărţită în patru capitole: Agrologia, Fitotehnia,
Zootehnia şi Exploatarea, având fiecare numeroase subîmpărţiri . La Exploatare,
am observat că autorul dă şi unele noţiuni despre muncă, diviziunea muncii, despre
12

p . 94-95 .

Informaţii - Cărţi agricole, în " Agricultorul ", Cernauti, anul II, nr. I l , 1 5/27 mai 1 905,
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

9

Andronic Motrescu ( 1 852-1 922)

35

capital, asociaţiune, despre negoţ, preţ, bani şi credit, noţiuni cari sunt folositoare
îndeosebi elevilor, mai ales dacă le sunt completate oral de către profesor. În total,
lucrarea domnului Andronic Motrescu se înfăţişează ca un tratat general de
agricultură şi ramurile ei. Dacă ar fi fost scrisă mai cu îngrijire, ea ar fi folosit rară
îndoială tuturor agricultorilor români, nu numai celor din Bucovina, pentru care a
fost tipărită. Dar şi aşa cum este, cartea are meritele sale, căci pentru scopul
urmărit, autorul întrebuinţează dialectul bucovinean înrâurit de limbile altor
popoare.
Când am cercetat lucrarea, m-am gândit chiar că aceste obiecţiuni nu trebuie
să tragă prea mult în cumpăna aprecierii dacă voim să ne apropiem de o limbă
literară comună. În cazul de faţă, domnul Motrescu are apoi meritul de a fi muncit
şi de a fi făcut, desigur, jertfe pentru îndemnarea sătenilor bucovineni pe o cale mai
bună tocmai în îndeletnicirea lor principală, în agricultură şi economia rurală, în
cari se simte mult lipsa cărţilor. La noi, şi tot nu putem spune că avem destule, dar
în Bucovina şi celelalte părţi locuite de români!
În speranţa că la a doua ediţie domnul Andronic Motrescu va ţine seama de
scăderile semnalate şi pentru a încuraja dezvoltarea l iteraturii agricole româneşti de
peste hotare, sunt de părere de a i se acorda premiul la care a concurat" 1 3 •
Astăzi, la aproape 1 00 de ani de la publicare, parcurgând Manualul de
agricultură întocmit de inginerul agronom Andronic Motrescu, trebuie să apreciem
larga şi profunda pregătire agronomică şi enciclopedică a autorului, însoţită de
calităţi pedagogice de aleasă valoare, deoarece materia prezentată constituie, în
primul rând, sursă de pregătire pentru elevii şcolilor agronomice. Limbajul tehnic,
specific acelor timpuri, exprimarea limpede şi atrăgătoare în graiul bucovinean,
ilustrarea bogată şi valoroasă (223 de figuri incluse în text), accentuarea aspectelor
practice şi exemplificarea lor cu aspecte concrete din agricultură conferă lucrării o
indiscutabilă ţinută ştiinţifică.
Încheind referirile la această lucrare, unică în epocă, primul manual de
agricultură din Bucovina, scris în limba română, trebuie să apreciem, de asemenea,
editarea îngrij ită, precum şi aleasa ţinută tipografică.
Nu întâmplător, apariţia cărţii a fost un moment de răsunet pentru literatura
agricolă din Bucovina, dar şi din Regat, Ia începutul secolului al XX-lea.
Deşi munca de director la Şcoala Agronomică din Rădăuţi şi activitatea
publicistică i-au cerut mult efort, Andronic Motrescu a fost şi o prezenţă publică
activă în Bucovina. Astfel, pentru perioada 1 904-1 907, a fost ales vicepreşedinte
pentru "Însoţirile districtuale ale agricultorilor" în districtul Rădăuţi, preşedinte
fiind ales preotul ortodox Dimitrie Dan, paroh în Straja. Din anul 1 907, directorul
Şcolii Agronomice din Rădăuţi obţine funcţia de preşedinte al acestui "for agricol "
districtual.
1 3 J. Kalinderu, Raport asupra cărţii lui Andronic Motrescu, în .,Analele Academiei Române" ,
(partea administrativă) Bucureşti, seria II, tomul XXXI, 1 908-1 909, p. 3 8 1 -3 82.
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Protopresbiterul stavrofor Mihai Bendescu organizează l a Crasna, în 1 905,
primul Congres agrar şi cooperatist al Bucovinei. Printre conferenţiarii agricoli
ambulanţi îl găsim şi pe Andronic Motrescu, alături de Aurel Voronca, Tudor
lvaniţchi, George Braha, Alex Şuhan, Pavel Percec şi Vasile Strătescu. La acest
congres s-a stabilit "rânduiala" ca între discursuri să se ţină pauze, în care s-au
făcut demonstraţii practice cu diferite "acarete" şi maşini, precum şi materiale
didactice ale Şcolii Agronomice din Rădăuţi, cu care s-a realizat o expoziţie în
odăile laterale din hambarul sătesc 14 •
Ca şi alţi ingineri agronomi de avangardă din Bucovina, Andronic Motrescu a
acordat o mare importanţă promovării tehnicii, pentru ridicarea nivelului de
pricepere în ale agriculturii în masa mare a sătenilor. Condiţiile de desfăşurare a
activităţilor specifice conferenţiarilor ambulanţi erau foarte dificile din cauza
proprietăţilor mici şi foarte fărâmiţate, a stării de înapoiere a agriculturii şi a
sărăciei şi ignoranţei în care trăiau sătenii. Scopul propus era de-a transforma
gospodăria ţăranului într-o exploatare agricolă raţională. Pentru această cauză,
agronomii aveau în răspundere introducerea elementelor de tehnică agricolă şi de
educaţie într-un număr mare de sate, unde se puteau verifica şi înfăptuirile de pe
urma lor. Condiţiile sociale, starea generală de lucruri din acele vremuri erau totuşi
puţin favorabile obţinerii unor rezultate importante. Rezultatele obţinute au fost
modeste.
Andronic Motrescu a fost un membru marcant în prima instituţie culturală
din Rădăuţi, respectiv Filiala "Şcolii Române", înfiinţată la data de 1 9 mai 1 88 5 . În
cadrul Societăţii se îmbinau eforturile pentru propagarea ideii de instrucţie cu cea
de propăşire culturală. Promotorul acestei idei este C. Scânteuţă, preot la Gura
Humorului, dar originar din Rădăuţi. Prin eforturile lor financiare, membrii
societăţii înfiinţează o bibliotecă înzestrată cu cărţi literare şi cu manuale didactice,
pentru a fi împrumutate elevilor săraci. În anul 1 900, preşedinte al Filialei " Şcolii
Române" din Rădăuţi era profesorul Ilie Cărăuşu, iar dintre membri îi amintim pe:
Andronic Motrescu, Teoctist Tomasciuc, Casian Isar, Gheorghe Popadiuc, Ana
Voronca, Vespasian Reuţ, Herberg Heinrich şi alţii 1 5 .
Preţuind iniţiativa şi efortul deosebit pe care îl depunea Filiala " Şcolii
Române" din Rădăuţi, prin entuziaştii ei membri, în anul 1 900, Dieta Ţării îi
acordă, în cele din urmă, o subvenţie anuală de 500 de coroane pentru întreţinerea a
cinci elevi la Internatul "Ştefan cel Mare" din Rădăuţi, precum şi pentru
completarea bibliotecii cu noi cărţi.
În perioada 1 906-1 908, Andronic Motrescu îndeplineşte funcţia de
vicepreşedinte în cadrul Societăţii "Şcoala Română" - Filiala Rădăuţi. Deşi
1 4 Conferinţa agrară din Crasna-1/schi, în "Agricultorul", Cernăuţi, anul Il, nr. 1 7, 3/1 5 august
1 905, p. 1 7.
15 Iorgu Gh. Toma, ,,Şcoala Română ", Societate culturală în Suceava. Monografie ilustrată
scoasă din incidentul jubileului de 25 de ani ai Societăţii, Suceava, Editura Societăţii "Şcoala

Romfmil". 1 90!1, p. 1 2 1 .
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activitatea filialei viza, în principal, dezvoltarea învăţământului primar şi secundar,
prin înlesnirea accesului elevilor români la şcolile din Rădăuţi, acţiunile culturale
întreprinse în rândul localnicilor din oraş constituiau o latură căreia cadrele
didactice îi rezervau mare parte din timpul lor liber.
Demnă de toată lauda este şi activitatea desfăşurată de Andronic Motrescu în
cadrul Societăţii poporale culturale "Ştefan cel Mare", din cadrul Intematului de Băieţi
Români. '· .:eastă �ocietate, înfiinţată în 1 890, a fost reorganizată în 1 90 1 , cu 36 de
membri, pe baza statutelor scrise de juristul Iorgu Gh. Toma şi a desfăşurat o susţinută
activitate instructivă şi de ridicare a învăţământului în limba română în districtul
Rădăuţi. Pentru neobosita lor muncă şi dăruire, îi remarcăm în mod deosebit pe
profesorul Ilie Cărăuşu, arhimandritul mănăstirii Putna, Teofil Pătraş, juristul Iorgu Gh.
Toma, inginerul Andronic Motrescu, doctorul Cristinel Matei şi alţii.
În anul 1 906, cu prilejul jubileului a 40 de ani de preoţie a arhimandritului
Teofil T. Pătraş, în semn de veneraţie, a fost realizat un panou în care fotografia
distinsu lui arhimandrit este înconjurată de fotografiile unor personalităţi care
alcătuiau prezidiu) Societăţii "Internatul de Băieţi Ortodocşi din Rădăuţi" . Panou)
poate fi văzut şi astăzi în cabinetul de istorie al Colegiului Naţional "Eudoxiu
Hurmuzachi " din localitate.
În anul 1 906, conducerea societăţi i avea următoarea alcătuire: preşedinte Teofil T. Pătraş, iar membri în prezidiu erau: Andronic Motrescu, Eugen
Tarnavschi, Iancu Avram, Ambroş Gribovici, Cristinel Matei, Iorgu Gh. Toma,
Teoctist Tomasciuc, Ipol it Tarnavsch i, Ilie Berlinschi, Mihai Dolinschi, Ilie
Cărăuşu şi Teodor Cârstiuc. Dezvoltarea acestei instituţii culturale se impune ca un
fapt de prestigiu, mai ales prin sporirea necontenită a numărului membrilor săi,
care de la 36 (la înfiinţare) aj unge la 1 3 0 în 1 906.
Din iniţiativa inginerului agronom Andronic Motrescu, baza materială a
Societăţii se completează cu un teren de cultură în suprafaţă de 20 de ari, folosit
pentru o mai bună aprovizionare a internatului cu legume şi zarzavaturi.
O intensă activitate a desfăşurat directorul Şcolii Agronomice din Rădăuţi,
Andronic Motrescu, în cadrul "Reuniunii Învăţătorilor Români din districtul
Rădăuţi " , înfiinţată în anul 1 908. În cadrul acestei "reuniuni ", învăţătorii români
cer cu hotărâre ca, în şcolile româneşti, corespondenţa şi toate actele şcolare să se
facă în limba română.
În decursul timpului, preşedinţii sau vicepreşedinţii "Reuniunii Învăţătorilor
Români din districtul Rădăuţi " au fost intelectuali reprezentativi pentru
preocupările lor şi neobosita activitate pusă în slujba ridicării culturale a românilor
din Rădăuţi, ca şi din Bucovina, în general. Dintre ei, îi cităm pe Dumitru
Soroceanu, Andronic Motrescu, Gheorghe Popadiuc, Gheorghe Ichim, Titu
Bădeliţă, Atanasie Boghean şi Filimon Rusu. Eforturile cadrelor didactice din
oraşul Rădăuţi sunt cu atât mai demne de consideraţie cu cât ele se depuneau în
cond iţi i le
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Andronic Motrescu a fost ş i o m politic, fiind ales î n mai multe rânduri
deputat comunal, alături de T. Simionovici, S. N ichitovici, 1. Larionescu, Gh.
Popadiuc şi alţi intelectuali . În anul 1 9 1 O, de pildă, a fost delegat, din partea
Consiliului Districtual Rădăuţi, pentru a candida în alegeri pentru un mandat de
"
"virilist în Dieta Bucovinei1 6 •
Din datele pe care le deţinem despre familia sa, ştim că a avut opt copii:
Olga, Valerian, Eugen, Ştefan, Virginia, Eugenia, Octavia şi Gheorghe. Din
nefericire, în perioada 1 9 1 0-1 9 1 4, trei dintre membrii familiei trec în nefiinţă. În
anul 1 9 1 O, fiul cel mai mic, Gheorghe, moare la vârsta de doar 1 O ani; apoi, pe 2
august 1 9 1 1 , moare soţia sa, Zefirina, în etate de 53 de ani, în urma unui accident,
iar în 1 9 1 4 este consemnat şi decesul fiului Valerian, în vârstă de 30 de ani.
Puternic afectat fizic şi sufleteşte de aceste drame de familie, Andronic Motrescu
se retrage, împreună cu fiicele sale (Virginia, 1 9 ani, Eugenia, 1 6 ani, şi Octavia,
1 5 ani), în imobilul proprietate personală, construit în 1 9 1 2, în strada Haşer
(ulterior str. Episcopiei, în prezent str. Unirea Principatelor), nr. 1 . În această
perioadă a fost ajutat foarte mult de către fiica cea mare, Olga, căsătorită cu
inginerul agronom Vasile Strătescu, profesor la Şcoala Agronomică din Rădăuţi,
familie care locuia tot în strada Haşer, deci vecină cu Andronic Motrescu.
În anul 1 9 1 6, o dată cu intrarea României în război şi cu transportul către
Austria, în garnituri de vagoane, pe calea ferată, a materialului cabalin de la
Herghel ia Rădăuţi, Andronic Motrescu pleacă la Viena împreună cu fiicele sale,
Virginia şi Octavia. Virginia va rămâne în Viena, unde va lucra la un spital, ca
asistentă medicală, iar Andronic Motrescu pleacă în continuare la Linz, pentru a o
însoţi pe Octavia la un spital specializat în boli de inimă, deoarece aceasta suferea
de insuficienţă cardiacă.
În perioada 1 9 1 6- 1 9 1 8, cursurile de la Şcoala Agronomică din Rădăuţi au
fost suspendate.
După alipirea la Patria-Mamă, în Bucovina are loc o revizuire a materiei de
studiu din şcolile cu profil agricol. Până pe 1 2 februarie 1 9 1 6, când s-a pensionat,
Andronic Motrescu a îndeplinit funcţia de director al Şcolii Inferioare de
Agricultură din Rădăuţi, dată de la care a fost numit în această funcţie inginerul
Vasile Strătescu, ginerele său.
După Unire, constatăm că această instituţie şcolară, cu profil agricol,
continuă să se bucure de popularitate. Astfel, în anul şcolar 1 920/ 1 92 1 , pentru anul
1, şcoala oferea 20 de locuri, dintre care 1 O erau cu plată şi 1 O gratuite.
În anul 1 92 1 , şcoala este transferată la Suceava, fiind preluaţi şi elevii din
anii de studiu intermediari, director fiind numit unul dintre foştii profesori ai şcolii

d e la Rădăuţi , respect i v inginerul agronom Titu Bădeliţă, originar din Horodnic de
Jos. În locul Şcolii Inferioare de A gricu ltură din Rădăuţi s-a înfiinţat
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În periodicul "Agricultorul " , este publicat un Apel către absolvenţii Şcolii de
Agricultură din Rădăuţi, pe care îl redăm în continuare: "La 1 O octombrie 1 922 se
împlinesc 25 de ani de la înfiinţarea Şcol ii Agronomice din Rădăuţi. Toţi
absolvenţii acestei şcoli, precum şi domnii foşti profesori, sunt rugaţi a trimite de
urgenţă adresele lor Direcţiunii Şcoalei de Agricultură din Suceava, precum şi
domnului Silvestru Grigoraş - funcţionar la Spitalul Central din Cernăuţi. Aceasta
în vederea pregătirii serbărilor jubiliare la această şcoală, combinate cu o mică
expoziţie şi un congres agricol. Programul detaliat se va comunica după ce se vor
şti adresele domnilor profesori şi ale absolvenţilor" 1 7•
Un anunţ asemănător a fost publicat şi în ziarul "Glasul Bucovinei " , din
9 august 1 922.
Din cauza unor nesincronizări organizatorice, serbarea jubiliară a fost
amânată pentru anul 1 923 . Nu deţinem date din care să rezulte dacă serbarea a avut
sau nu loc, cert este faptul că amânarea sărbătoririi a 25 de ani de la inaugurarea
Şcolii Agronomice din Rădăuţi s-a produs după discuţii îndelungate şi chiar după
supunerea la vot.
Se poate presupune că Andronic Motrescu aştepta cu emoţie şi nerăbdare
evenimentul jubiliar ce urma să aibă loc într-o zi târzie de toamnă, marţi,
1 O octombrie 1 922. Să fi fost oare atât de profund marcat de faptul că au fost
amânate festivităţile aniversare ale şcolii? Ironia sorţii, simplă coincidenţă... ? Greu
de răspuns! Marţi, l O octombrie 1 922, fostul director al Şcolii Agronomice din
Rădăuţi, Andronic Motrescu, se stinge din viaţă, la Rădăuţi, în casa sa din str.
Haşer nr. 1 , în etate de 70 de ani, cu diagnosticul "broncs pulmonic", conform
Certificatului de deces nr. 2 445. Andronic Motrescu este înmormântat la Rădăuţi,
în cripta familiei.
După moartea sa, activitatea în specialitatea agronomică a fost continuată de
unul dintre fiii săi, inginerul agronom Eugen Motrescu, secretar-şef în Secretariatul
pentru Agricultură şi Domenii din Bucureşti, în perioada 1 9 1 8-1 926.
Cei care I-au cunoscut, ca om, pe Andronic Motrescu, I-au apreciat pentru
sobrietate, competenţă profesională şi cinste, pentru munca sa tenace, pentru
exigenţa faţă de sine şi faţă de semen i, I-au apreciat ca pe un director de şcoală
drept şi iubitor al tineretului.
La mormântul unui om care şi-a adus o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea
învăţământului agricol în limba română din Bucovina, dar şi la propagarea
cunoştinţelor de special itate în rândul maselor de agricultori, au ţinut să-i aducă un
ultim omagiu, printre alţii, inginerul agronom Aurel Voronca, secretar general la
Domenii şi Agricultură în Bucovina, fost profesor la Şcoala Agronomică din Rădăuţi,
învăţătorul Gheorghe Popadiuc, primarul oraşului Rădăuţi, inginerul agronom Filaret
Doboş, redactor-şef al periodicului "Agricultorul", inginerul agronom Ioan
Larionescu, directorul Hergheliei de Stat Rădăuţi, inginerul agronom Titu Bădeliţă,
XIII,
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director l a Şcoala Inferioară de Agricultură din Suceava, fost profesor de agronomie
la Rădăuţi. Slujba de înmormântare a fost oficiată de preotul paroh ortodox
Vespasian Reuţ, fost profesor de religie la Şcoala Agronomică din Rădăuţi.
Andronic Motrescu (1852-1922), agronome, professeur,
publiciste et animateur culturel
(Resume)
L'etude evoque Ia personnalite d'Andronic Motrescu ( 1 852- 1 922). Issu dans une familie
d'agriculteurs de Crasna Putnei - Bucovine, mais avec une education elevee, que lui a permis
d'arriver un agronome et puis un professeur respecte, Andronic Motrescu a ete investi, en 1 897.
directeur a la nouvelle Ecole Agronomique de Rădăuţi.
Andronic Motrescu a connu aussi une carriere politique, a eu une laborieuse activite de
publiciste. Il est l ' auteur du premier manuel d'agriculture, ecrit en roumain en Bucovine, au debut du
XX -eme siecle ( 1 908).
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VISARION PUIU,
MITROPOLIT AL BUCOVINEI (1935-1944),
UN MARTIR AL DEMNITĂŢII ORTODOXE
DUMITRU V ALENCIUC

La 1 O august 2004 se vor împlini 40 de ani de la trecerea către Domnul a
mitropol itului mărturisitor Visarion Puiu, cel care, închinându-şi viaţa sluj irii
intereselor neamului şi B isericii româneşti, a trebuit să primească de la Dumnezeu
şi darul martirajului pribegiei, îngropat fi ind din mila vecinilor de alt neam şi lege,
dar adânc mişcaţi de tăria în credinţa ortodoxă a bătrânului de 86 de ani . Uitat cu
totul în eparhia pe care a păstorit-o şi pe care ostenelile sale au înălţat-o, cum nu a
mai fost alta în Patriarhia Română interbelică, mitropolitul Visarion Puiu a fost
pomenit, după cuvi inţă, de către soborul monahilor de la Vovidenie, care, cu
jertfelnicia lor cunoscută, I-au rugat pe Părintele luminilor să-i mângâie, îngăduind
ca osemintele sale să se întoarcă la mănăstirea de suflet, unde sunt aşteptate de
piatra pregătită de însuşi ilustrul pribeag.
În acelaşi timp, în Bucovina a fost linişte adâncă, lucru care nu trebuie să ne
mire în "vremea când valoarea oamenilor se socoate după cât întrighează în ascuns
şi după cât ţipă în public" . E drept, "comemoraţiile nu învie morţii . Dar ele scot din
colţul lor de nemurire, unde arde înaintea lor nu numai lumina săracă a
recunoştinţei din partea celor puţini, chipuri le mari ale trecutului şi le aduc, în
lumina făcli ilor de pomenire, înaintea atâtora care până atunci sau nu ştiau nimic
despre acei oameni sau îi uitaseră. Şi poporul întreg pentru care se face
comemoraţia (şi nu pentru mortul de câţiva ani sau de câteva veacuri), se simte în
adevăr trăind mai puternic în clipele procesiunilor, rugăciunilor şi cuvântărilor, căci
la puterea lui se adaugă atunci, în ceasul de recunoştinţă, puterea, păstrată în scrise,
aşezăminte şi fapte, a celui care se pomeneşte" (N. Iorga).
Or, mitropolitul Visarion Puiu, născut la 27 februarie 1 879 1 la Paşcani, în
familia conductorului de tren Ioan Puiu, ar trebui să fie numărat printre acei puţini
arhierei ortodocşi care au realizat în faptă absolut datorul eroism al episcopului
creştin. Cu serioase studii teologice, începute la Roman ( 1 889-1 894) şi continuate
la "Veniamin Costachi " din Iaşi ( 1 894- 1 899), încununate cu licenţa în teologie la
1 Cf. Preot prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, ediţia a 11-a,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002.
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Bucureşti ( 1 900-1 904) şi cu studii aprofundate la Academia Duhovnicească de la
Kiev ( 1 907-1 908), Visarion Puiu, în toate ascultările la care a fost chemat, s-a
dovedit a fi un lucrător desăvârşit al "ogorului" Domnului. Hirotonit ierodiacon la
25 decembrie 1 905, la Roman, iar în 7 octombrie 1 908, ieromonah, primeşte rangul
de arhimandrit, fiind totodată numit vi car al eparhiei Dunări i de Jos ( 1 ianuarie
1 909), iar între 1 909 şi 1 9 1 8 a fost director al Seminaru lui Teologic " Sf. Andrei"
din Galaţi. Experienţa sa pedagogică a fost cea care 1-a recomandat pentru
ocuparea postului de director al Seminarului Teologic din Chişinău, pe care 1-a
reorganizat complet. La 1 5 octombrie a fost numit exarh al mănăstirilor basarabene,
străbătând întregul cuprins al eparhiei. Avea să scrie cu amar: "În călătorii le cerute
de inspecţiile mănăstireşti, străbătusem în lung şi în lat întreaga Basarabie,
cunoscând în destulă măsură toate stările de lucruri, şi am văzut cât de puţin
cunoşteau guvernanţii noştri această provincie, mai ales cei bisericeşti, cum şi
măsurile stângace luate pentru legarea ei sufletească de patria mamă, şi mult aş fi
dorit să pot contribui la adoptarea decizii lor cuvenite, dar n-aveam glas ascultat.
Memoriile trimise regelui Ferdinand şi şefi l or de partide politice mi-au procurat doar
răspunsuri de mulţumire, rămânând fără rezultatele trebuitoare. În frământările şi
desele lor schimbări la guvernare, politicienii noştri n-au asigurat în această
provincie nici măcar o continuitate de lucrare"2 •
Ales episcop al Argeşului şi hirotonit la 25 martie 1 92 1 , timp de doi ani
"cercetând satele cu prea multe biserici sărace şi slab îngrijite, cu zugrăveli
cumpl ite şi preoţi necăj iţi", purta asupra lui povara umilinţei : "Am fost la instalarea
sa. Dar acolo, el, ca episcop, era nevoit să locuiască într-un grajd amenajat, iar nu
în palatul episcopal, anume ridicat pentru a fi locuinţă vlădicească, deoarece
aghiotanţii regali, cu asentimentul partidului politic liberal, au sechestrat palatul
pentru familia regală, conflict ce a durat peste doi ani "3•
Legiferându-se înfiinţarea episcopiilor de Bălţi şi de Ismail, basarabenii s-au
gândit Ia fostul director al Seminarului din Chişinău şi exarh al mănăstirilor, propunând
alegerea Ia Hotin a lui Visarion Puiu, propunere primită cu amândouă mâinile de către
Ionel !. Brăteanu, tocmai spre a rămâne Casa Regală cu palatul de la Argeş.
O eparhie săracă, dar, cum bine se ştie, "omul sfinţeşte locul " . Cei 1 2 ani de
păstorie la Bălţi s-au concretizat în construirea a 1 8 biserici, între care şi
monumentala catedrală a oraşului, 53 fiind în curs de construcţie, iar la alte 24 1 s-au
făcut importante reparaţii; construirea a 52 de case parohiale şi reşedinţa episcopală,
repararea a 1 5 case parohiale, iar la alte 23 s-au făcut reparaţii capitale; obţinerea, pe
seama eparhiei, a unor proprietăţi imobile în oraşele Bălţi, Hotin şi Soroca;
organizarea învăţământului religios prin înfiinţarea Seminarului Teologic, a
Seminarului Monahal, a Şcolii de Cântăreţi Bisericeşti, a Şcolii de Gospodărie
Sătească. Preocupat de buna organizare a eparhiei, a trecut la înfiinţarea unor
instituţii absolut necesare clerului eparhial : Fabrica de Lumânări, Atelierul de
2 Mitropolit Visarion Puiu, Însemnări din viaţa mea, ediţie, note şi addenda de Dumitru
Stavarache şi Gheorghe Vasilescu, Iaşi, Editura Trinitas, 2004, p. 69-70.
3 ANIC, Fond C.N. Tomescu, Jurnal din viaţa mea, voi. II, p. 245-273.
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Obiecte Bisericeşti, Banca Clerului, Sanatoriul Clerului, Fondul de Binefacere, din care
au fost ajutaţi nevoiaşii, orfanii şi văduvele de clerici. Viaţa monahală a cunoscut cea
mai autentică regăsire. Nu numai că a triplat numărul aşezămintelor monahale, dar a şi
stăruit pentru reîntemeierea gospodăriilor acestora, înfiinţarea de ateliere de pictură,
Iemnărie, fierărie, de ţesut covoare, astfel ca monahii să părăsească plimbatul după
milostenii şi să-şi procure cele necesare traiului cu sudoarea palmelor.
Milosteniile episcopului Visarion erau mereu prezente acolo unde nevoia nu
putea fi biruită altfel: Şcoala de Arte şi Meserii din Iaşi 300 000 lei, Şcoala
Profesională de Fete "Sf. Sava"- 300 000 lei, Internatul Facultăţii de Teologie
Bucureşti - 500 000 lei, Seminarul "Veniamin " - 3 00 000 lei.
Cine oare îşi mai aduce aminte că episcopului Visarion i se datorează
iniţierea unor acţiuni de interes obştesc, cum ar fi : dezvoltarea pe bază de plan
urbanistic a oraşului Bălţi, alimentarea cu apă şi curent electric, canalizarea
oraşului, construcţii de şosele şi poduri, dezvoltarea transportului feroviar,
construirea unui aerodrom, abator, pieţe al imentare, baie publică, maternitate?4
La 1 0 noiembrie 1 93 5 , Visarion Puiu este chemat în ascultarea de mitropolit
al Bucovinei, "cu noi şi grele împovărări pentru mine şi cu sălbatecă nerecunoş
tinţă", după cum avea să mărturisească mai târziu. Faptul că instalarea sa s-a făcut
pe I l noiembrie, când s-au împlinit 1 8 ani de la intrarea trupelor române în
Cernăuţi, sub comanda generalului Zadic, a deranjat oficialităţile liberale, care nu
au participat la acest eveniment.
La Cernăuţi, Visarion Puiu găseşte oameni cu totul potrivnici unei păstoriri
responsabile: consil ieri nu tocmai cinstiţi, mereu în căutarea beneficiilor personale,
şi politicieni care ar fi dorit să aibă sub călcâi mitra mitropolitană. Şi, pe deasupra,
mai avea o vină supremă: era "regăţean " !
O dată ales şi instalat, mitropolitul Visarion Puiu, trece la executarea unui
control amănunţit al tuturor afacerilor făcute pe seama averii Mitropoliei
Bucovinei . În şedinţa Adunării Eparhiale din 3 1 martie 1 936, avea să tragă
concluzi ile asupra situaţiei, supunând dezbaterii publice rezultatele verificărilor
efectuate de comisi ile de anchetă, instituite special în acest scop: " Sub acest raport
am constatat prin noi înşine, mult mai mult decât ne dau formele succinte de
încheiere a anului financiar actualmente, lucruri profund regretabile, ce denotă că,
în vremea din urmă, acestui aşa de însemnat «Fond» i-a lipsit conducerea vigilentă
şi controlul trebuitor, două scăderi cumplite, producătoare de mari pierderi oricărei
instituţii economice şi financiare, din care cauză a şi lunecat Fondul în prăpastia şi
în lanţurile împrumuturilor de tot felul şi pentru a căror înlăturare trebuie luate
serioase şi imediate măsuri de reorganizare, dacă-i dorim un viitor salvat şi cu
îndrumarea trebuitoare" . În virtutea prevederilor legale care îi reveneau, mitropolitul
Visarion propune Adunări i Eparhiale întocmirea unui nou regulament de conducere
şi administrare a Fondului, urmat de reorganizarea serviciilor şi restructurarea
personalului pe criterii de competenţă, lichidarea cât mai grabnică a tuturor
-

4 Cf. C.N.

Tomescu, 10 ani de la reinjiinţarea Episcopiei Hotinului, Bucureşti, 1 934.
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contractelor oneroase pentru Fond, înlocuindu-le cu "noi elemente de exploatare,
mai puţin oneroase şi cu mai multe garanţii ", iar întocmirea bugetelor de venituri şi
cheltuieli să se facă numai "sprijinite pe dări de seamă deplin verificate pe temei de
acte şi pe o strictă supravegherea a cheltuielilor de prisos şi cu prevederi cât mai
garantate, asigurând astfel şi buna gospodărire a acestei aşa de însemnate averi şi
viaţa clerului şi a personalului de toate categoriile Fondului, cei doi stâlpi de
reazim ai eparhiei noastre"5•
Dacă până la anunţarea intenţiei de a schimba prevederile regulamentului de
administrare a bunurilor Fondului Bisericesc, presa de diferite orientări politice a
semnalat - uneori scrâşnind din dinţi - obiectiv, activitatea mitropolitului, de acum
încolo, situaţia se schimbă.
Mitropolitul Visarion însă, cu chibzuinţa care 1-a ajutat să pună pe picioare o
eparhie ca cea a Hotinului, a trecut la aplicarea hotărâtă a acelor măsuri, care erau
menite să pună capăt stării de nemulţumire din eparhie.
Un colaborator al său sintetiza astfel planul urmărit de mitropolit: "a) Revizu
irea situaţiei funcţionarilor Fondului Bisericesc şi ai Eparhiei, în baza statutului
funcţionarilor publici, a legii pentru anularea numirilor şi înaintărilor ilegale şi a
legilor financiare excepţionale; b) Licenţierea tuturor funcţionarilor cari nu cunosc
limba română; c) Revizuirea situaţiei pensionarilor şi întocmirea unor norme
generale şi obiective după care să se facă pensionarea; d) Revizuirea şi anularea
tuturor contractelor în curs de executare şi care fusese[ră] încheiate ilegal şi oneros,
anterior venirii I.P.S.-Sale. Aceste contracte fuseseră încheiate de Fondul
B isericesc pentru vânzare de lemne, arendări de fabrici şi cariere, vânzare de
minereuri, exploatare de lacuri; e) Întocmirea unui inventar al averii Fondului
B isericesc şi al Eparhiei; f) Realizarea tuturor sumelor şi creanţelor la care Fondul
şi Mitropolia avea dreptul, dar care fusese[ră] lăsate în uitare, multe din ele
pierzându-se sau vânzându-se pe preţuri derizorii. Aceste sume şi creanţe fuseseră
subscrise de Fondul B isericesc în diferite întreprinderi şi lucrări publice, precum:
căi ferate particulare, cazărmi, licee, subscrieri la datoria publică austriacă etc.;
g) Întocmirea unui raport precis al condiţiunilor în care a fost vândută biserica
română din Lwow (Polonia); h) Întocmirea unui regulament pentru folosirea
clădirilor Mitropoliei şi Fondului Bisericesc; i) Stabilirea şi precizarea averii
Mitropoliei Bucovinei, în raport cu averea Fondului Bisericesc; j) Alcătuirea unui
nou regulament de conducere şi administrare a Fondului Bisericesc; 1) Examinarea
chestiunii celor două biserici din Viena, trecute în stăpânirea grecilor, deşi fuseseră
zidite şi întreţinute cu bani româneşti; m) Întocmirea unui regulament pentru
acordarea gratuităţilor şi scăderilor la preţul lemnului; n) Raţionalizarea exploatării,
industrializării şi comercializării produselor lemnoase, prin înlăturarea interme
diarilor şi prin întrebuinţarea mânei de lucru şi capitalului românesc; o) Refacerea
băilor Vatra Domei şi Iacobeni şi reorganizarea exploatării miniere de la Iacobeni,
l

5 Mitropolia Bucovinei, Procesele verbale ale şedinţelor Adunării Eparhiale din 3 l martie până
aprilie şi din 26 şi 27 iunie 1 936. Cernăuţi, 1 936, p. 5 .
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schimbându-se sistemul de comercializare; p) Luarea tuturor măsurilor pentru
întronarea unei administraţii corecte şi îndepărtarea atmosferei de suspiciune şi
neîncredere. Şi multe alte chestiuni"6 •
O dată făcute publice intenţiile mitropolitului Visarion, începe şi o mai atentă
supraveghere a acţiunilor sale, interpretate tendenţios, cu scopul de a crea o stare
de nemulţumire în rândul credincioşilor dar şi a clerului. Totuşi, acesta trece la
aplicarea strictă a legii.
Deşi ceruse în repetate rânduri Consiliului Eparhial să facă propuneri de
îmbunătăţire a legislaţiei privitoare la Fondul Bisericesc, acest lucru era întârziat în
mod intenţionat.
La propunerea mitropolitului şi ca urmare a stăruinţelor sale, la 28 iulie 1 936,
prin Înaltul Decret Regal, nr. 1 836, publicat în " Monitorul Oficial" nr. 1 74 din 29
iulie 1 936, este sancţionat Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea
Fondului Bisericesc Ortodox al Bucovinei. Vechiul Regulament interior de
organizare a serviciilor pentru administrarea şi exploatarea bunurilor Fondului
Bisericesc avea câteva imperfecţiuni, care, abil interpretate, au adus importante
pagube Fondului. Astfel, în art. 3 1 se enunţă că "în fruntea tuturor serviciilor
Fondului Bisericesc stă, sub ordinele Consiliului Eparhial, un administrator
general ", dar fără să se precizeze strict obligaţiile de serviciu ale acestuia, limitele
între care îşi desfăşoară activitate. De asemenea, Consiliul Eparhial, alcătuit, aşa
cum am văzut, din doi preoţi şi patru mireni, aleşi de Adunarea Eparhială, fără o
pregătire de specialitate, nu putea să facă o bună gospodărire a averii acestui Fond,
oricâtă bunăvoinţă ar fi avut.
Prin noul Regulament, atribuţii le Consiliului Eparhial, secţia economică, sunt
reduse la supravegherea şi îndrumarea gospodăririi Fondului. Orice hotărâre cu
privire la acestea nu mai putea fi luată arbitrar, ci numai după întocmirea unui
raport de analiză a unui serviciu tehnic specializat. În interpretarea legilor, era
nevoie de avizul scris al serviciu lui juridic. Pentru a se asigura o mai bună
conducere a afacerilor Fondului, noul act normativ cerea instituirea unui "Comitet
de direcţie" care îl avea pe mitropol it ca preşedinte şi în componenţa căruia intrau
consi lierul referent al secţiei economice a Consi liului Eparhial, administratorul
Fondului, care acum are stabilite competenţele (art. 1 8-20), şeful serviciului silvic,
şeful serviciului comercial, precum şi un avocat desemnat de mitropolit. Este de
remarcat faptul că art. 1 8 stabilea că "administratorul poate fi delegat de mitropolit
dintre şefii de serviciu ai Fondului, dintre membrii Adunării Eparhiale sau orice
persoană care, întrunind condiţiunile statutului funcţionarilor publici, va fi socotită
aptă pentru acest post" , lucru ce reteza posibilitatea de a fi numită la conducerea
Fondului o persoană pe criterii politice, prin votul majorităţii Adunării Eparhiale,
iar sarcina "delegării " administratorului devenea o prerogativă a mitropolitului,
lucru ce a stârnit nemulţumiri ale politicienilor. Apoi, recunoscându-i-se
6 Mitropolia Bucovinei, Fapte şi gânduri pentru Biserica Bucovinei, M.O. Imprimeria
Naţională, Bucureşti, f.a. , p. 1 0-1 1 . In continuare, se va cita Fapte şi gânduri . . . .
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mitropolitului dreptul de a elabora Instrucţiuni speciale de serviciu interior, care
vor stabili îndatoriri şi normele de funcţionare ale serviciilor Fondului " (art. 47),
din nou, Statul recunoaşte adevăratului proprietar dreptul de a gospodări averea sa
cum crede de cuviinţă, bineînţeles, sub un control restrâns şi precis limitat al său, în
virtutea dreptului de suveran. În noile condiţii, mitropolitul Visarion trece la
realizarea cadrului juridic necesar unei mai atente gospodăriri a resurselor Fondului
Bisericesc. Astfel, în scurt timp, sunt elaborate: 1 ) Regulamentul pentru funcţionarea
unui serviciu de arhitectură7; 2) Regulament asupra atribuţiunilor inspectori/ar de
control din Administraţia Fondului Bisericesc8; 3 ) Stabilirea cadrelor serviciului
de contencios al Fondului Bisericesc; 4) Regulament pentru înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea cantine/ar de aprovizionare ale Fondului Bisericesc9;
5) Instrucţiuni pentru acordarea de reduceri la băile Iacobeni şi Vatra Dornei 10;
6) Regulament pentru exploatarea vânatului 1 1 ; 7) Instrucţiuni asupra atribuţiilor
conducătorilor şi brigadierilor si/viei, încadraţi ca şefi de secţie 12; 8) Regulament
pentru organizarea şi administrarea Fondului de refacere a bunurilor incendiate 13 ;
9) Regulament pentru mărirea patrimoniului păduros al Fondului Bisericesc
Ort[odox] Rom[ân] din Bucovina 14.
Toate aceste norme, elaborate sub stricta sa supraveghere, au avut darul de a
repune rânduiala acolo unde neştiinţa oamenilor sau interesele de partid au stăruit
până aproape de compromiterea existenţei Fondului Bisericesc.
Prin instituirea C6mitetului de direcţie al Fondului Bisericesc, mitropolitul nu
a urmărit schimbarea conducerii de până atunci a Fondului, ci doar i-a obligat pe
funcţionari ca, în toate, să aplice legea, lăsând la o parte arbitrariul sau interesele.
Mai mult, acordându-le în continuare încredere, mitropolitul spulbera zvonul lansat
de cei interesaţi că de acum "regăţenii vor stăpâni Fondul ", lucru care nu a stat
niciodată în atenţia sa.
O măsură care a avut repercusiuni deosebite a fost cea a revizuirii
încadrărilor făcute în schema de functiuni a Fondului. Revizuirea s-a făcut în
prezenţa delegaţilor Ministerului de Agricultură şi ai Ministerului de Culte. Încă
din 1 934, potrivit dispoziţiilor legale, funcţionarii Fondului au fost obligaţi să
susţină examenul de limbă română, dar rezultatele au fost dezastruoase, fiind
respinşi circa 1 30 de ingineri. Deşi Legea cerea punerea lor în disponibilitate,
totuşi, urmare a presiunilor politice, acest lucru nu a fost făcut. Pentru a veni în
ajutorul lor, mitropolitul Visarion a organizat un alt examen, pentru toţi
"
Î
7
"Foaia Oficială a Arhiepiscopiei şi Mitropoliei Bucovinei , nr. 1 1 / 1 936, p. 1 1 9- 1 22. n
continuare, se va cita F.O.
8 Intrat în v igoare cu data de 27 octombrie 1 936.
9 Discutat şi aprobat în şedinţa Comitetului de directie din 8 decembrie 1 936.
10
Discutat şi aprobat în şedinţa Comitetului de administratie din 3 aprilie 1 93 7, publicat în
F.O., nr. 7, 25 mai 1 93 7, p. 1 35- 1 39.
11
Discutat şi aprobat în şed in ta Comitetului de directie din 20 iunie 1 936.
12
1 O decembrie 1 936, nr. 2 1 208/36.
13
F.O .. nr. 1 5. 1 1 oct. 1 937, p. 237-239.
14 F.O., nr. 6, 15 mai 1 93 7, p. 1 1 1-1 1 4. Comunicat tuturor ocoalelor silvice la 26 apri lie 1 ':1 3 ? .
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funcţionarii Fondului, care, în faţa unei comisii conduse de ing. inspector general
Marin Drăcea, profesor la Politehnică, au susţinut probele obligatorii. Ca urmare,
50 de candidaţi au fost licenţiaţi, iar în cazul altor 8, din cauza situaţiei lor
familiale, s-a permis, prin dispensă, rămânerea în serviciu (aceştia erau şoferi,
servitoare, cameri şti sau agenţi de exploatare).
Un al doilea pas a fost cel al revizuirii încadrării funcţionarilor Fondului
Bisericesc. Verificarea situaţiei fiecărui angajat a fost efectuată de o comisie
alcătuită din pr. dr. Ioan Puiu, pr. dr. I. Tarnavschi, ing. Valerian Mironovici,
ing. dr. Silviu Dimitrovici, av. dr. Alex. Isopescu, av. Ilie Stoleriu, av. Cons.
Nicolae, C. Davidescu, Artur Gorski (aceştia, delegaţi din partea Guvernului) şi
prof. dr. George Alexianu, consilierul juridic al Mitropoliei, secretariatul fiind
asigurat de Gh. Luţa. Comisia s-a întrunit la 1 O septembrie 1 936, stabilind care legi
sunt aplicabile în acest caz, după care s-a trecut la verificări 1 5•
În urma acestei operaţiuni, rezultatele au fost uluitoare. 1) În cazul
funcţionarilor administrativi ai Fondului şi Eparhiei s-au găsit: a) funcţionari
avansaţi ilegal, neavând studiile necesare: 22; b) funcţionari angajaţi sau avansaţi
în timpul aplicării legilor restrictive financiare ( 1 ianuarie 1 932 - 1 aprilie 1 93 6): 1 8;
c) ingineri silvici înaintaţi ilegal în timpul de la 1 ianuarie 1 932 la 1 aprilie 1 936,
sub regimul legilor financiare excepţionale, şi care au primit ilegal sporul de leafă: 1 8;
d) ingineri silvici înaintaţi legal în 1 93 1 şi primind ilegal sporul de leafă: 9;
e) ingineri care nu au examenul de limbă română: 1 .
Pentru fiecare caz în parte, Comisia a recomandat fie retrogradarea în cazul
celor avansaţi în timpul aplicării legilor financiare excepţionale sau a celor care nu
aveau studiile corespunzătoare, fie au fost puşi în disponibilitate toţi cei angajaţi
ilegal, care nu întruneau condiţiile statutului funcţionarilor publici. A fost şi cazul
când au fost angajaţi ca funcţionari publici unii funcţionari cu patru clase primare
sau cu o clasă, urmată la o şcoală particulară. Totuşi, în toate cazurile, mitropolitul
Visarion nu a dispus înapoierea sumelor încasate ilegal, aşa cum cerea legea.
Cu toate acestea, acţiunea mitropolitului, cerută de legile în vigoare, a stâmit multe
nemulţumiri, deoarece unele partide politice socoteau administraţia Fondului Bisericesc
un fel de azil pentru pletora clientelară. Pres'a, instigată de cei interesaţi, lansează ştirea că
la Fondul Bisericesc românii sunt daţi afară, fiind păstraţi numai minoritarii.
Cu toate acestea, situaţia financiară a Fondului încă stătea sub semnul
nesiguranţei.
Încă din vremea stăpânirii austriece, Fondul Bisericesc a trebuit să-şi plaseze
rezervele financiare şi în construcţii publice. Aşa au fost construite cele două
cazărmi, în Cernăuţi şi Jucica, care la vremea stăpânirii austriece au fost plasamente
bune, producătoare de venituri, deoarece austriecii plăteau chirii bune şi, mai ales,
1 5 Deşi m i trop oli tul Visarion a fost acuzat în presă pentru această măsură, adepţii unui anumit
partid politic se făceau că nu cunosc Legea Corpului Silvic, Statutul Funcţionarilor Publici, partea 1,
precum şi regulile restrictive din legile excepţionale financiare, aplicabile tuturor funcţionarilor
publici, cu privire la numirile şi înaintări le făcute de la 1 ianuarie 1 932 la 1 aprilie 1 936.
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la timp. După 1 9 1 8, aceste cazărmi au fost folosite de armata română, dar chiria era
acum foarte mică; în plus, Fondul Bisericesc, în calitatea sa de proprietar, era
obligat să facă toate reparaţiile necesare. Valoarea acestor două corpuri de imobile
era de circa 80-1 00 000 000 lei, iar chiria încasată abia se ridica la 700 000 lei, în
timp ce reparaţiile se ridicau la valoarea de circa 1 500 000 lei, deci, din afacere,
Fondul rămânea cu un deficit de circa 800 000 lei. O încercare de a vinde aceste
cazărmi statului s-a făcut în 1 924, dar fără succes. Mitropolitul Visarion, obţinând
aprobarea secţiei economice a Consiliului Eparhial, reuşeşte să vândă Statului
aceste construcţii cu preţul de 38 3 6 1 563 lei, plata urmând să se facă în patru rate
anuale a câte 9 500 000 lei, în contul impozitelor Fondului către Stat1 6• Mai apoi,
termenii contractului au fost schimbaţi, suma trecând la Casa de Depuneri şi
Consemnaţiuni, unde s-a făcut un împrumut de 50 000 000 lei, aprobat de Parlament,
din care în cont curent au fost vărsaţi 30 000 000 pentru Palatul Cultural, potrivit
convenţiei cu Societatea pentru Cultură, 1 0 000 000 pentru refacerea băilor de la
Vatra Domei, iar restul pentru acoperirea unor datorii mai mici ale Fondului.
Flerul mitropolitului 1-a ajutat, căci numai peste un an, prin jurnalul
Consiliului de Miniştri, apărut în "Monitorul oficial " nr. 1 05 din 1 7 aprilie 1 937,
toate cazărmile, proprietate a oraşelor sau comunelor, erau trecute în proprietatea
statului, în mod gratuit.
Un alt plasament, mai mult obligatoriu, a fost cel efectuat pentru construirea
de căi ferate particulare, cum au fost: Lemberg - Cernăuţi - Iaşi, Cernăuţi - Noua
Suliţă, Ruşii Moldoviţei - Vama (20 km), unde s-au investit 375 000 fl., precum şi
Mejubrody - Berhomet (9, 1 km), pentru aceasta investindu-se 80 000 fl. etc.
Construcţia acestora a fost făcută prin intermediul unor societăţi particulare, care
au e.m is două feluri de obligaţiuni: de prioritate şi de fondator. La vremea
respectivă, Fondul era direct interesat în astfel de investiţii, deoarece îi dădea
posibilitatea de a valorifica în mod superior produsele sale.
După război, în patrimoniul Fondului Bisericesc se găseau 1 1 500 de acţiuni
la "Prima societate de căi ferate din Bucovina" şi 5 400 de acţiuni la "Noua
Societate de Căi ferate particulare din Bucovina", fiind, astfel, cel mai mare
posesor rămas în ţară, după alipirea Bucovinei . Statul român şi le-a însuşit, fără să
plătească nici o despăgubire sau dividenae celor care posedau acţiuni, de altfel, cea
mai mare parte dintre ei fiind stabiliţi în străinătate. În timpul acesta, un grup de
oameni de afaceri, care cunoşteau situaţia, au hotărât să achiziţioneze acţiunile la
aceste societăţi, care nu păreau prea profitabi le, încheind în secret convenţia cu
Căile Ferate, care ar fi urmat să le răscumpere de la ei cu o valoare mult mai mare.
Toate acestea se petreceau în 1 934 când, profitându-se de situaţia financiară grea a
Fondului, prin intermediul unui oarecare Leo Will ig, s-au cumpărat cele 1 1 500 de
acţiuni de la "Prima societate de căi ferate din Bucovina", cu suma de 3 500 000 lei.
Beneficiul pentru cumpărător, un cunoscut om politic, a fost enorm (valoarea
16
I.D.R. nr. 2 034 din 2 septembrie 1 936, publicat în " Monitorul oficial " nr. 2 1 9 din 1 9
septembrie 1 936, p. 7 768.
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acestora, înainte de război, era de circa 4 600 000 de coroane aur). După venirea la
cârma eparhiei a mitropolitului Visarion, acesta a fost înştiinţat că Ministerul de
Finanţe făcea preparativele contabile necesare pentru " Societatea de căi ferate din
Bucovina", în contul acelor acţiuni, achiziţionate fraudulos, sub valoarea lor de
piaţă. Lucru mare nu se mai putea face, dar, având sprijinul ministrului de Finanţe,
Mihai Cancicov, se obţine amânarea plăţii, până la clarificarea situaţiei acestor
valori. Pentru a nu se încurca afacerea politicienilor, cei interesaţi au mărit preţul
de cumpărare cu încă 1 1 00 000 de lei, în favoarea Fondului Bisericesc.
Rămâneau în discuţie cele 5 400 de acţiuni la "Noua Societate de căi ferate
particulare din Bucovina", pentru care se primise, în 1 936, o ofertă pentru
cumpărarea lor cu suma de 1 500 000 de lei, ofertă respinsă de mitropolit: "Aceste
acţiuni au un istoric întreg de investiţi i, propuneri şi oferte de cumpărare, procese şi
acţiuni silite şi alte procedee de felul acesta, care toate ameninţau să sfârşească cu
sentinţe judecătoreşti în dauna Fondului Bisericesc. Se cerea numaidecât ca, în
termen de tot scurt, să se hotărască asupra acestor acţiuni, după ce cea mai mare
parte dintre ele intrase pe mâini străine: Banca Crisoveloni, Dr. Fockschaner şi
Credit Industrial Viena şi care, prin diferite hotărâri ale noului consiliu de
administraţie, reuşise să amâne acţiunile până în anul 1 973, la care dată acţiunile
Fondului trebuiau să ajungă complet devalorizate.
Consilierul juridic al Fondului Bisericesc, prof. univ. Gh. Alexianu a urmărit
şi paralizat prin contra-măsuri judiciare toate demersurile şi machinaţiunile celor de
mai sus, si lindu-i la o înţelegere reciprocă, în urma căreia secţia economică, în
şedinţa din 1 3 martie a.c [ 1 93 7 n.n], a votat tranzacţia următoare: Fondul
B isericesc vinde acţiunile sale Societăţii noi de cale ferată particulară din Bucovina
pe preţul de 2 1 600 000 lei, din care să se achite 2 000 000 lei până în octombrie
1 939, 500 000 lei la 1 octombrie 1 93 8, 500 000 lei la 1 octombrie 1 939, iar restul
de 1 8 600 000 lei, prin cesiune garantată de Direcţia Generală C.F.R., în cursul
anilor 1 973-1 985"1 7 •
Problema cea mai grea, însă, era exploatarea păduri lor, unde interesele străine
erau mereu prezente.
La venirea mitropolitului Visarion, din pădurile Fondului se exploatau aproxi
mativ 500 000 mc lemn de lucru pentru ţărani, iar micii comercianţi şi industriaşii
primeau circa 1 00 000 mc. Problema era faptul că preţul tari far era stabilit în 1 920, fără
să mai fie reactualizat cu preţul pieţii, ceea ce a dus la mari pierderi pentru economia
Fondului. Reactualizând preţul, desigur, a stâmit nemulţumiri, dar, din cele constatate
pe teren, din cantitatea de lemn de lucru pentru ţărani, cea mai mare parte ajungea tot în
măna comercianţilor. O dată ce existau plângeri că Fondul nu dă ţăranilor lemnul
trebuitor gospodăriilor, s-a trecut la inventarierea gaterelor. Specialiştii au stabilit că
întreaga cantitate de lemn recoltată din pădurile Fondului putea fi prelucrată în cele 50
de gatere ale sale. Inventarul, însă, a scos la iveală faptul că în cuprinsul pădurilor
Fondului mai existau încă 1 50 de gatere particulare, care lucrau din plin, descoperindu-se
-

17

Averile bisericeşti din Bucovina , p. 50-5 1 ; Fapte şi gânduri , p. 96- 1 03 .
...
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şi căile prin care lemnul provenit de la ţărani sau din furturi, ajungea să fie prelucrat. O
altă măsură a fost aceea de a se schimba modul de acordare a reduceri lor de preţ: " 1 O%
produse principale; 20% pentru produse secundare; 25%, dacă locuitorii se constituie
în asociaţii, cete, (începuturi de cooperative pentru a exploata ei singuri produsele
pădurilor), şi 30% pentru cine dovedeşte că lemnul 1-a întrebuinţat pentru o construcţie
proprie" 1 8 • Cu uimire s-a constatat, până în 1 937, că nimeni nu s-a prezentat la Fond
pentru a ridica cei 1 5% care li se cuveneau în cazul în care făceau dovada că au folosit
lemnul la o construcţie proprie ( 1 5% se acorda la ridicarea lemnului din pădure, iar
1 5% la recepţia construcţiei) 1 9 •
Criza economică de la începutul anilor 1 930 a lovit şi economia Fondului,
obligând ca, pentru achitarea salariilor, să se recurgă la efectuarea unor împrumuturi
mari, în contul vânzării ulterioare a lemnului. În 1 934, s-a contractat un împrumut
de 80 000 000 lei la Creditul Agricol Ipotecar, deşi mai era unul neachitat,
contractat cu C.E.C., în valoare de 9 000 000 lei. Pentru a face faţă ratelor
scadente, dar şi dobânzilor destul de mari, s-au contractat vânzări de lemn cu
firmele "Bitter şi Rosenkranz", "lnfor", "David Gottlieb" şi "Bradul Bucovinei ",
"
"
"
"Feivel Laufer din Gura Humorului, "Fischeler şi "Wildmann din Cernăuţi.
Aceste firme, profitând de situaţia economică grea a Fondului, au negociat la cele
mai mici preţuri, au amânat achitarea sumelor, socotind şi dobânda în preţ. La
insistenţele mitropolitului Visarion, Fondul Bisericesc a cerut rediscutarea contractelor,
firmele, până la urmă, trebuind să plătească majorări, în valoare de 8 560 000 lei. Firma
"
"Bradul Bucovinei (Gotlieb Scharf et Co.) s-a opus, dar, în cele din urmă, politicienii
care erau în spatele acestei afaceri au trebuit să cedeze, oferind 1 700 000 lei, suprapreţ
convenit pentru lemnul ce-l mai avea de ridicat, renunţând la pretenţiile referitoare la
suma de 1 600 000 lei, pentru care era deschisă acţiune în Justiţie. Numai de la acest
capitol, mitropolitul a reuşit să recupereze o sumă de circa 1 2 000 000 lei2 0 .
Băile de la Vatra Domei ofereau Fondului B isericesc mari posibil ităţi de
recuperare a investiţiilor făcute aici, deoarece Mitropolia Bucovinei era proprietara
izvoarelor de apă minerală şi a depozitelor de nămol . Fiind puţin interes, multe din
construcţiile proprietate a Mitropoliei au ajuns în paragină, nefiind valorificate la
întregul lor potenţial
Rezultând din vânzarea cazărmilor o frumoasă sumă, dar şi existând dorinţa
de a investi aceşti bani tot în imobile producătoare de venituri, mitropolitul
Visarion fixează ca 50 000 000 de lei din această sumă, să fie investiţi în refacerea
băilor. Hotelul nr. 1 a fost transformat complet, amenajându-se la subsol cabine de
tratament, introducându-se încălzirea centrală. Cazinoul a fost refăcut, transformându-se
terasa într-un restaurant, cu mobilier complet nou, iar celelalte încăperi au fost
complet renovate. Aceleaşi lucrări s-au făcut şi la Hotelul nr. 2, preconizându-se
extinderea acestuia. De asemenea, o grijă deosebită a acordat îmbunătăţirii actului
18

Fapte şi gânduri . . , p. 24.
Ibidem, p. 25.
20 Mitropolia Bucovinei, Fapte şi gânduri pentru Biserica Bucovinei, p. 34-35.
.
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medical, utilându-se din nou cabinetele medicale. În acelaşi timp, s-au stabilit
importante reduceri de preţuri pentru salariaţii Mitropoliei şi ai Fondului
Religionar. Din calculele sumare făcute, rezultă că numai pentru aceste lucrări s-au
cheltuit circa 1 7 000 000 lei21 •
Pe aceeaşi linie a investiţiilor profitabile pentru Fondul Bisericesc, se iniţiază
construirea fabrici i de lăzi de la Falcău, iar începând cu anul 1 939, s-a început
construirea unei fabrici de cherestea la Seletin, investindu-se, pentru început, suma
de 3 000 000 lei.
Cu totul discutabilă a fost investiţia făcută, însă, prin achiziţionarea casei
Dori Popovici22, cunoscut om politic, cu mari merite în istoria Bucovinei. Aflându-se
într-o situaţie grea, acesta era determinat să vândă casa unor creditori străini, lucru
care i s-a părut imoral mitropolitului Visarion. A decis cumpărarea casei, cu suma
de 2 800 000 de lei, achitând şi reparaţiile (4 71 000 lei), permiţând fostului proprietar
să locuiască pentru tot restul vieţii în acest imobil, folosind şi chiria ce s-ar fi cuvenit
Fondului Bisericesc. Foştii adversari politici ai lui Dori Popovici, deşi cunoşteau
meritele sale pentru naţiune, nu au întârziat să facă din aceasta un cap de acuzare
împotriva mitropolitului, susţinând că prin aceasta s-a făcut o pagubă nepermisă
averii Fondului2 •
În vederea încurajării creşterii economice a provinciei, de comun acord cu
Banca Naţională, în 1 938, s-a luat iniţiativa înfiinţării "Băncii de Nord", cu un
capital de 30 000 000 lei, la care Fondul Bisericesc a participat cu 1 O 000 000 lei,
restul fiind vărsat de "Creditul Industrial " din Bucureşti24 •
Modernizarea exploatărilor miniere a fost un alt capitol de priorităţi. Acum,
producţia de mangan înregistrează o creştere de peste 1 0 ori faţă de 1 93 5 . Pentru
valorificarea superioară a minereurilor, s-a înfiinţat un laborator de cercetări la
Iacobeni, reorganizându-se totodată şi atelierul de reparaţii pentru utilajele
Fondului Bisericesc. Punerea în exploatare a zăcămintelor de pirită de la Fundul
Moldovei, precum şi pregătirile pentru exploatarea zăcămintelor de galenă
argintiferă şi blendă de zinc de la Cârlibaba, de asemenea, au devenit posibile
datorită programului clar de investiţii propus de mitropolif5•
Importante venituri pentru Fondul Bisericesc au început să fie înregistrate după
investiţiile făcute la iazurile Fondului de la Cozmeni, unde cele 38 de heleştee, cu un
luciu de apă de 1 40,3 7 ha, au fost reamenajate şi repopulate cu crap. La Argel, în
1 938, a fost construită o păstrăvărie modernă (investiţie de 300 000 lei), urmată de
modemizarea celor de la Marginea, Putna, Valea Putnei şi Vatra Domei26 •
21

Instrucţiuni ... , F.0./ 1 938, p. 1 3 5- 1 36.
Dori (Dorimedont) Popovici ( 1 873-1 950) a fost secretar de stat la Interne in guvernul
provizoriu al Bucovinei ( 1 9 1 8) şi mai apoi ministru secretar de stat ( 1 92 1 , 1 926-- 1 927). A murit in
inchisoarea de la Sighet.
23
Contractul de vânzare-cumpărare a fost incheiat la 20 februarie 1 937. Drept multumită
pentru ajutorul dat, Dori Popovici se va dovedi un constant vrăjmaş al Mitropolitului Visarion.
24 A verile bisericeşti din Bucovina . . . , p. 62.
25
Ibidem, p. 68.
26
Ibidem, p. 69.
22
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Gospodărirea vânatului, de asemenea, a stat în atenţia mitropolitului
Visarion, deoarece era convins că şi prin această acţiune pot fi obţinute venituri
pentru Fond. In acest sens, a hotărât exploatarea în regie proprie a vânatului,
revizuind vechile contracte de vânătoare, fixându-se pe teren unităţile de
vânătoare27. De voie, de nevoie, a modern izat şi pavilionul de vânătoare regal de Ia
Poiana-lţcan i, deşi acesta era administrat de Oficiul Vânătorilor Regale.
O reuşită însemnată a mitropolitului Visarion este şi obţinerea, pe seama
Fondului Bisericesc, a despăgubirilor pentru pagubele suferite în urma aplicării
Legii pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane, din 7 aprilie 1 934. Urmărind
consolidarea economică, după anii mari i crize, Statul Român a adoptat această lege
prin care datoriile se reduceau cu 50-70%, restul urmând să se achite într-o
perioadă de 1 7 ani, cu o dobândă de 3%. Fondul Bisericesc avea depuneri în bănci
mici, deoarece acestea ofereau o dobândă mai mare. O dată aplicată această lege,
multe din acestea şi-au pierdut capitalul, fiind în imposibilitate de plată. Totodată,
parohiile din Bucovina, care aveau plasate rezervele lor în astfel de un ităţi, au
pierdut toate sumele. Recuperarea sumelor pierdute a fost posibilă deoarece
Mitropolia Ardealului reuşise să-i convingă pe guvernanţi de necesitatea acordării
despăgubirilor, asemeni celorlalte instituţii. Mitropolitul Visarion intervine şi, prin
Înaltul Decret Regal nr. 2 848 din 8 iulie 1 937, reuşeşte ca, alături de Patriarhia
Română, Mitropolia Ungrovlahiei şi organizaţiile culturale ortodoxe din Bucovina,
să primească cuvenitele despăgubiri28 .
Fără îndoială, una din cele mai mari realizări ale Mitropolitului Visarion este
reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului, desfiinţată sub presiunea
greco-catolicilor, adăpostiţi sub pulpana oştilor austriece29 .
Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 1 874, din 1 4 iulie 1 937, publicat în
Monitorul
oficial " nr. 1 67 din 23 iulie 1 937, s-a reînfi inţat vechea Episcopie
"
Ortodoxă a Maramureşului, cu ziua de 1 iulie 1 937, având reşedinţa în Sighet, ca
sufragană a Mitropoliei Bucovinei şi cu jurisdicţie asupra mănăstirilor, bisericilor
şi poporului drept credincios din protopopiatele Sighet, Baia Mare şi Satu Mare.
Acest Jurnal al Consiliului de Miniştri a fost sancţionat de regele Carol al II-lea,
prin Înaltul Decret Regal nr. 2 97 1 , din 23 august 1 93 7, publicat în "Monitorul
oficial " , nr. 1 94, din 24 august 1 937.
Toate aceste acte normative se bazau pe hotărârea Sfântului Sinod, din 17
iunie 1 93 7, care lua în considerare oferta Mitropoliei Bucovinei, stabilea că
" Mitropolia noastră din Bucovina - care dispune acum de mij loace mulţumitoare 
este hotărâtă a lua asupra-şi imediata organizare a centrului episcopesc din Sighet,
27 Regulamentul pentru administrarea şi exploatarea vânalului din pădurile Fondului
Bisericesc Ort[ odo x] Rom[ â'n] al Bucovinei a fost discutat şi aprobat în Comitetul de direcţie al
Fondului, la 20 iunie 1 936.
29 I.D.R., nr. 2 848 din 8 iulie 1 937, publicat în "Monitorul oficial'", nr. 1 68 din 24 iulie 1 937, p. 1 .
29 Un mare act istoric al Mitropoliei Bucovinei: Prima adunare eparhială a Episcopiei
Maramureşului în Cernăuţi, în F.O. a Arhiepiscopiei şi Mitropoliei Bucovinei, anul LXIX, nr. 20, 1 5
decembrie 1 937, p . 304.
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unde va face Catedrală, reşe.dinţă episcopală, va lua în buget plata unui Episcop, a
consiliului eparhial şi a personalului necesar unei normale funcţionări a Episcopiei
şi va clădi deocamdată şi alte zece biserici în comunele cu un număr mai însemnat
de creştini ortodocşi" . Acelaşi lucru îl stabileşte şi Jurnalul Consiliului de Miniştri
din 1 4 iulie, în art. 4, alin. 2: "Mitropolia Bucovinei ia asupra sa toate celelalte
cheltuieli necesare înfiinţării şi funcţionării noii episcopii a Maramureşului, până la
1 aprilie 1 938, când urmează a fi prevăzute în bugetul Statului "30 •
Deşi era început de toamnă, Mitropolia Bucovinei pune la dispoziţia
Consiliului Eparhial al nou înfiinţatei Episcopii suma de 1 000 000 lei, pentru
construcţii de biserici, sumă folosită astfel: a) Protopopiatul Maramureş: Valea
Hotarului: 1 00 000 lei; Vişeul de Sus: 1 20 000 lei; Poenile de sub Munte: 60 000 lei;
Cuhea: 1 0 000 lei; Fereşti: 1 0 000 lei; b) Protopopiatul Satu Mare: Cămârzana:
1 00 000 lei; Gelu: 50 000 lei; Ianculeşti: 50 000 lei; Văgaş: 40 000 lei; Horea:
35 000 Iei; Lazuri: 35 000 lei; Livada: 35 000 lei; Col. Paulian: 20 000 lei; c) Proto
popiatul Baia Mare: Văleni: 1 00 000 Iei;
Pentru construcţii de case parohiale s-au acordat: Livada: 40 000 Iei; Horea:
30 000 lei; Ardusat: 3 8 650 Iei; Plopiş: 40 000 Iei.
Pe lângă aceasta, s-a mai alocat 1 000 000 de lei, pentru procurarea materialelor
de construcţie la catedrala episcopală din Sighet şi 200 000 de lei, pentru cheltuielile
de organizare ale noii episcopii3 1 •
Mitropolitul Visarion a înţeles însă că mult mai importantă, pentru apărarea
românismului în această parte de ţară românească, este formarea conştiinţelor
ortodoxe. Aşa se face că au urmat măsuri cu caracter misionar-pastoral: 1) Pentru
toţi elevii ortodocşi din şs_olile primare, Mitropolia a dăruit cărţi de religie
necesare, în mod gratuit; 2) In fiecare parohie s-au trimis, săptămânal sau bilunar,
câte 20-30 exemplare din revista "Credinţa"; 3) S-au împărţit peste 5 000 de
cruciuliţe cu panglici tricolore; 4) S-au acordat zece burse pentru elevii din noua
eparhie la Şcoala de Cântăreţi din Cernăuţi; 5) S-au acordat trei burse pentru elevii
de curs secundar din noua eparhie; 6) S-au trimis trei misionari în cele trei
protopopiate ale eparhiei; 7) S-a trimis profesor de religie pentru şcolile secundare
din Sighet, salarizat de M itropolie; 8) S-au organizat diferite conferinţe publice cu
intelectuali trimişi şi finanţaţi de mitropolie; 9) S-a alcătuit un cor pentru biserica
episcopală din Sighet; 1 O) S-au trimis trei rânduri de veşminte pentru biserica din
Sighet; I l ) S-a reparat capela din Sighet; 1 2) S-au luat măsuri pentru completarea
posturilor vacante cu preoţi salarizaţi de Mitropol ie; 1 3) S-a iniţiat un program de
ajutorare pentru înzestrarea bisericilor din Maramureş cu veşminte, obiecte
bisericeşti şi icoane, provenite din donaţii ale parohiilor mai avute din eparhia
Bucovinei; 1 4) S-a trimis, în dar, fiecărui preot, câte un Nou Testament; 1 5) S-a
pus piatra de temelie la catedralele din Sighet, Baia Mare şi Satu Mare32 •
3 0 Jurnal al Consiliului de Miniştri, nr. 1 874, publicat în "Monitorul oficial", nr. 1 67, din 23
iulie 1 937.
3 1 Un mare act istoric al Mitropoliei Bucovinei. Prima adunare eparhială a Episcopiei
Maramureşu/ui în Cernăuţi, F.O., nr. 20 din 1 5 decembrie 1 937, p. 297-3 1 6.
32 Ibidem, p. 3 1 3.
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Problema unui sediu corespunzător pentru Societatea pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina nu era una nouă. Încă din vremea stăpânirii
austriece, vechiul sediu era neîncăpător, încercându-se diverse soluţii pentru
obţinerea mij loacelor necesare construirii unui sediu demn.
Marele român Iancu Flondor nu putea să fie nepăsător faţă de această cerinţă,
care, în cele din urmă, se constituia într-o problemă de demnitate naţională, căci
toate celelalte naţionalităţi ale Bucovinei aveau case naţionale impozante. La 1 2
aprilie 1 9 1 9, în calitatea s a d e ministru delegat, e l comunică Societăţii pentru
Cultură hotărârea Consil iului Naţional Român, de a se ceda un teren clădit între
Piaţa V. Alecsandri - General Zadik şi str. Universităţii, în suprafaţă de 64 ari şi
65 mp, pentru a se construi Palatul Ţării Bucovina. Societatea trebuia să asigure
plata sumei de 702 000 de coroane. Societatea pentru Cultură avea construită în
comuna Măreţei, judeţul Suceava, o şcoală particulară, un edificiu din piatră, cu un
etaj, pe care a oferit-o în schimb pentru acest teren, predarea făcându-se la 1 7 iunie
1 9 1 9, în prezenţa lui George Tofan, secretar pentru instrucţia publică. Predarea
terenului din Cernăuţi s-a făcut la 4 septembrie 1 92 1 , prin dr. Isidor Stefanelli,
procurator de finanţe. Ministerul de Finanţe şi cel Domeniilor urmau să promoveze
un proiect de lege, pentru aprobarea acestui schimb.
Guvernul Averescu, sub care se făcuse acest aranjament, a căzut, iar guvernul
naţional liberal, la stăruinţa lui Ion Nistor, nu mai aduce în discuţia Parlamentului
acest proiect, deoarece istoricul se simţise lezat că nu i s-a încredinţat conducerea
Societăţii. Mai mult, la stăruinţele lui 1. Nistor, acest teren este confiscat, trecându-se
de formă în proprietatea Universităţii, în fapt fiind încredinţat pentru folosinţă unui
partizan politic, A. Doroftei.
S ituaţia a rămas aşa până în 1 926, când 1 . Petrovici prezintă Parlamentului
legea privitoare la acest schimb. 1. Nistor, observând că îi scapă prada, cere
includerea în lege a unei clauze: "În proiect se mai prevede dispoziţia impusă la
intervenţia stăruitoare a d-lui 1. Nistor, că Societatea este obligată a începe
construcţia Ateneului în termen de 6 ani şi a o termina în cel mult 1 O ani de la data
promulgării legii. În caz de nerespectare a dispoziţiilor de mai sus, precum şi în caz
de lichidare a Societăţii, terenul cu întreaga construcţie de pe dânsul să revină de
drept în proprietatea Ministerului Instrucţiunii, în primul caz restituindu-se
Societăţii valoarea localului din Măreţei, iar în al doilea, fără drept de
despăgubire"33•
Legea a fost votată la 1 3 aprilie 1 927, iar Societatea pentru Cultură a fost
repusă în drepturi la 2 iulie 1 927. 1. Ni stor face opoziţie în Senat, dar şi declanşează
un proces, respins de toate instanţele. Marele om de cultură I. Nistor strecoară în
ultima noapte a ultimei sesiuni parlamentare, din primăvara lui 1 928, o lege prin
care se anulează dreptul de proprietate al Societăţii pentru Cultură şi transcrie
proprietatea pe numele Universităţii din Cernăuţi34 . A fost nevoie de intervenţia
33 C. Loghin, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (1862-1942). La 80
de ani. istoric şi realizări, Cernăuţi, 1 943, p. 266.
34 Ibidem, p. 267.
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Înaltei Curţi de Casaţie, Secţiile Unite, pentru ca această lege să fie declarată
neconstituţională, la 30 octombrie 1 930.
Atunci, I. Nistor recurge la alt procedeu de a împiedica realizarea acestui vis
al românilor cernăuţeni. Arendând terenul lui A. Dorotei, pe 1 O ani, înscrie acest
lucru în tabula cadastrală şi îl sfătuieşte pe acesta să depună, chiar în ziua
pronunţării deciziei Curţii de Casaţie, suma de 385 000 de lei la casieria Universităţii,
pentru a nu fi obligat să facă acest lucru la Societatea pentru Cultură. După un alt
şir de procese, abia la 27 iunie 1 93 5 , arendaşul a fost evacuat cu forţa de pe acest
teren. Dar termenul, înscris în legea din mai 1 927, se împlinea în 1 933, iar cei
1 O ani în care construcţia trebuia terminată se apropiau de sfârşit. Cererea
Societăţii, ca termenul să fie prelungit la 1 5 ani, a fost primită de guvernul Iorga şi
de Camera Deputaţilor, dar a fost împiedicată de 1. Nistor să fie discutată în Senat.
Proiectul atrage atenţia mitropolitului Visarion, care sesizează importanţa
realizări i lui şi, cu sfatul praf. univ. Alexianu, oferă colaborarea Fondului
Bisericesc în realizarea acestui obiectiv. Astfel, s-a încheiat următoarea:
"Convenţiune
Între Societatea pentru Cultura şi Literatura Română din Bucovina (numită în
această convenţie Societatea pentru Cultură)" cu sediul în Cernăuţi şi Fondul
Bisericesc Ortodox Român al Mitropoliei Bucovinei (numit Fondul Bisericesc) cu
sediul în Cernăuţi, se încheie astăzi următoarea convenţiune:
1 ) Părţile contractante convin să clădească împreună în Cernăuţi Palatul
Cultural Naţional, destinat în întregime şi pentru totdeauna exclusiv scopuri lor
culturale ale naţiunii române şi trebuinţelor Fondului Bisericesc în partea ce revine
Fondului.
2) Pentru realizarea acestui scop, Societatea· pentru Cultură - în calitate de
proprietară a terenului din Cernăuţi, aşezat între Piaţa V. Alecsandri, Str. General
Zadik şi Str. Universităţii, format din corpurile fonciare: fasc. Nr. 2 033 , constând
din parcelele de clădire 1 5/2 şi 1 5/3 ; fasc. 2 360 cuprinzând parcele de clădire 72/2
în care s-au încorporat şi parcelele 1 5/l şi 75/7 precum şi fasc. Nr. 2 5 74 cu parcele
de clădire 75/6 şi 1 5/6 - toate aceste fascicole aparţinând Cărţii Funduare din
Cernăuţi - cedează în plină proprietate, l iber de orice sarcină Fondului Bisericesc,
în condiţiunile ce urmează, o jumătate din terenul descris mai sus şi rămas
neexpropriat pe care Societatea pentru Cultură îl destină ridicării Palatului Cultural .
Partea cedată Fondului Bisericesc se va limita prin Str. Universităţii, Str.
General Zadik şi o linie dreaptă întinsă între Casa Evreiască şi Str. General Zadik,
înjumătăţind terenul arătat. Se va întocmi un plan de parcelare care, semnat de
ambele părţi, va face parte integrantă din prezentul act, urmând a se întabula,
conform articolului 13 din convenţie.
3) Fondul Bisericesc, pe de altă parte, va ridica construcţia Palatului Cultural
pe suprafaţa întregului teren şi după planurile de construcţie, fonnând şi ele parte
integrantă din această convenţie, în care scop va investi capitalul necesar, de cel
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puţin 4 0 000 000 lei, leul socotindu-se conform Legii de stabilizare din 7111 1 929,
M.O. nr. 30 bis.
Totodată, se îndatoreşte Fondul Bisericesc să completeze acest capital cu
sumele ce nu ar ajunge, pentru terminarea construcţiei până la cheie, după planul
convenit între ambele părţi.
4) Considerând că, potrivit articolului 3 din Legea din 20 mai 1 927,
Societatea pentru Cultură este oprită a înstrăina terenul din cauză, Fondul
Bisericesc îşi ia obligaţiunea să obţină abrogarea art. 3 din citata lege.
Dacă Fondul Bisericesc nu va putea obţine abrogarea prohibiţiunii de
înstrăinare din această Lege, Societatea pentru Cultură convine să intre în această
convenţiune în următoarele împrejurări:
Fondul Bisericesc investeşte capitalul conform punctului 3 din prezenta
convenţiune, grevând imobilul cu o ipotecă pe 99 de ani, până la concurenţa sumei
investite; această sumă se va amortiza în termenul de mai sus, după un plan de
amortizare, ce se va întocmi. După terminarea clădirii, Fondul Bisericesc va primi
spre folosinţă jumătate din imobil, construit conform planurilor, pentru trebuinţa
sa. Chiria ce ar urma să plătească Fondul Bisericesc, pentru partea din imobil
cedată spre folosinţă, se va scădea din suma investită şi amortizabilă în 99 ani.
5) Construcţia Palatului Cultural va începe în primăvara anului 1 937 şi se va
termina la 1 1 noiembrie 1 93 8.
Societatea pentru Cultură se obligă să predea, cel mai târziu la 1 aprilie 1 93 7,
terenul de construcţie, liberat de chiriaşi, spre a se putea începe construcţia, contrar,
termenul de sfârşirea a lucrării se va amâna cu întârzierea.
6) Dacă Fondul Bisericesc nu va termina construcţia înlăuntrul acestui
termen, Societatea pentru Cultură va trebui să-I someze ca să isprăvească clădirea,
acordându-i pentru aceasta un termen de trei luni.
Dacă Fondul B isericesc, în afară de cazul de forţă majoră, nu va respecta
acest termen, Societatea pentru Cultură va fi în drept să isprăvească Palatul pe
cheltuiala şi riscul Fondului Bisericesc sau să ceară Fondului Bisericesc să
avanseze Societăţii pentru Cultură sumele necesare pentru terminarea construcţiei
potrivit planului.
7) Palatul Cultural, conceput ca o operă arhitectonică românească monumentală,
va trebui să fie construit din acelaşi material şi în acelaşi timp pentru ambele părţi,
după un plan unitar, aprobat de ambele părţi .
8) Sala festivă, ce urmează să fie construită în Palatul Cultural şi înzestrată cu tot
mobilierul şi decoraţia, se exceptează de la împărţirea clădirii între cele două părţi.
Ea rămâne proprietatea Societăţii pentru Cultură, Fondul Bisericesc putându-o
folosi pentru adunările sale cu preferinţă.
9) În Palatul Cultural se vor construi apartamente şi prăvălii pentru fiecare
din părţile contractante, după indicaţiile lor şi înţelegere reciprocă.
1 O) Dacă una din părţi ar construi pe terenul în cauză, după terminarea
Palatului Cultural, o nouă clădire, un nou etaj, un nou adaos pentru sporirea
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veniturilor sale, sau în orice alt scop, aceste[a] se vor împărţi, de asemenea, între
părţile contractante, în mod egal.
Atât construcţia cea nouă, cât şi împărţirea ei între părţi se va face printr-o
prealabilă înţelegere.
1 1 ) Pentru cazul că una din părţi ar vinde partea sa, cealaltă are drept de
preemţiune.
Tot aşa, dacă una ar ipoteca sau ar vrea să înstrăineze sub orice formă partea
sa, cealaltă parte va fi preferată.
1 2) Părţile contractante vor putea avea la conducerea şi supravegherea
construcţiei, în afară de organele comune, şi persoane de încredere.
1 3) Proprietatea şi posesiunea întregului teren rămân asupra Societăţii pentru
Cultură, până la terminarea clădirii la cheie.
În schimb, Societatea îşi ia obligaţiunea ca, din momentul începeri i lucrărilor
de construcţie, să nu greveze, nici să înstrăineze sub nici o formă terenul în cauză şi
consimte ca despre această restricţiune să se facă menţiune în registrele funciare.
În momentul terminării construcţiei, Societatea pentru Cultură va preda
Fondului Bisericesc sau Mitropoliei Bucovinei, dacă Fondul B isericesc va dispune
astfel, posesiunea asupra j umătăţii sus indicate din teren şi va întocmi actul prin
care Societatea pentru Cultură consimte la încorporarea dreptului de proprietate
asupra acestei părţi pentru Fondul Bisericesc sau Mitropolia Bucovinei.
1 4) Ambele părţi renunţă la dreptul de a ataca această convenţiune pentru
Iezi unea de peste jumătate a valorii reale.
1 5) În viito:·, toate chestiunile ce se vor naşte în�r � Societate şi Fond cu
privire la construirea Palatului Cultural se vor rezolva prin nţelegeri scrise direct
de conducători i Societăţii şi ai Fondului.
1 6) Toate cheltuielile prilejuite de autentificarea şi înregistrarea prezentei
convenţiuni vor fi suportate de Fondul Bisericesc.
Făcut în Cernăuţi, 30 noiembrie 1 936 "3 5 .
Nu a fost de ajuns. Proiectul de modificare a legii din 20 mai 1 927, prin care
erau autorizate părţile contractante să construiască în comun Palatul Cultural, a fost
primit favorabil de către miniştrii în drept, iar Consiliul Legislativ 1-a avizat
favorabil, fiind pregătit şi mesaj ul regal pentru trimiterea lui la Parlament. 1. Nistor,
beneficiind şi de prestigiul său de rector perpetuu al Universităţii cemăuţene şi de
ministru, a început din nou să emită pretenţii asupra acelei parcele de teren.
Societatea pentru Cultură a trebuit să audă din partea acestei persoane că ar
renunţa, dacă ar primi 1 O milioane de lei, bani pe care Societatea nu-i avea însă.
Pe terenul viitoarei construcţii se găseau nişte chioşcuri, iar chiriaşii lor
refuzau demolarea. Când, în urma hotărârii judecătoreşti, s-a început dărâmarea
acestor construcţii, Chestura Poliţiei Cernăuţi primeşte un telefon de la ministrul
1. Nistor, să oprească operaţiunea " până în luna mai 1 937, când această chestiune
urmează să fie definitiv rezolvată de organele în drept" . Totodată, 1. Nistor îşi
·
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reduce pretenţiile l a 6 milioane d e lei. Văzând că nici aşa n u reuşeşte, cade Ia
înţelegere ca Societatea să renunţe la preţul cuvenit exproprierii unei suprafeţe de
teren, Fondul Bisericesc să dea Universităţii 1 milion de lei, iar alte 2 milioane să
le dea în avans, urmând a fi acoperite din diverse subvenţi i. M itropolitul Visarion,
în calitate de conducător al Fondului Bisericesc, acceptă acest aranjament.
La 4 iulie 1 93 7, s-a sfinţit locul şi a început construcţia Palatului Cultural,
după proiectul întocmit de arhitectul Horia Creangă, iar execuţia a fost încredinţată
Casei Tiberiu Eremia, firmă specializată, care a câştigat licitaţia. Până în 1 939, s-au
cheltuit 85 922 7 1 9 de Jei36 . Lucrările de construcţie au fost întrerupte în 1 940,
fiind finalizate după 1 9 4 1 37 •
Vizitând Mănăstirea Putna, Mitropolitul Visarion se declară total nemulţumit
de felul în care erau primiţi vizitatorii acestui leagăn al românismului: "Pentru a
înlătura acest mare neaj uns şi pentru a scoate în acelaşi timp această lume din
zidurile mănăstirii, care trebuie să fie destinată numai credinţei, reculegerii şi
pietăţi i naţionale, I.P.S.-Sa mitropolitul Visarion a luat iniţiativa ca, în afară de
zidurile mânăstirii şi de poarta de intrare, să se construiască o casă de odihnă, după
planurile întocmite de d-1 arhitect Ilie Teodorescu din Bucureşti, casă care să
conţină încăperi mari pentru primirea excursiilor, camere pentru vizitatori izolaţi şi
o sală de restaurant. Această clădire va satisface toate exigenţele; va oferi tuturor
cari vor veni să se închine la Putna, pe un preţ modest, o găzduire civilizată, va
îndepărta din mănăstire viaţa sgomotoasă a oraşului şi uneori cu totul nepotrivită cu
cerinţele vieţii mănăstireşti "38 . Pentru această zidire s-a cheltuit, până în 1 939,
suma de 2 838 000 de lei3 9•
Criza de locuinţe, dar şi puţinele posibilităţi financiare pe care le aveau
funcţionarii români din Cernăuţi, îl determină pe mitropolitul Visarion să iniţieze
construcţia unui imobil cu peste 3 0 de apartamente, în centrul Cernăuţilor. Până în
1 939, s-au cheltuit aproximativ 7 000 000 de lei .
În perioada 27-29 mai 1 939, la Cernăuţi, s-a ţinut cel de al patrulea Congres
naţional pentru combaterea tuberculozei. Cu această ocazie, mitropolitul Visarion,
în numele M itropoliei Bucovinei, a anunţat donarea către Statul Român Ministerul Sănătăţi i a hotelului nr. 2, pentru instalarea unui spital modem, precum
şi suma de 1 00 000 de lei, pentru utilarea Iui4 0 .
Construcţia avea 40 de camere, fiind un fost liceu, cumpărat de Mitropolie cu
suma de 4 000 000 de lei. Donaţia s-a finalizat în vara lui 1 939, asigurându-se prin
donaţie lumina, apa şi lemnele pentru încălzit, pentru o perioadă de zece ani.
Pe aceeaşi linie, a grij i i pentru angaj aţi, mitropolitul V isarion propune
construirea unui cămin de vară, în staţiunea marină Bumas, pentru angajaţii
36

Averile bisericeşti din Bucovina. Cemău\i, Editura Mitropoliei Bucovinei, 1 939, p. 88.
Palatul Cultural Naţional adăposteşte astăzi cazinoul ofi\erilor ucraineni din Cernăuţi.
3 8 Fapte şi gânduri . . , p. 48-49.
39 Ibidem.
4° F.O., 1 939, p. 1 02.
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Fondului B isericesc şi ai M itropoliei. Cumpărarea terenului s-a făcut prin
reprezentanţii Adunării Eparhiale Nichifor Robu şi V. Mironovici, iar planurile au
fost încredinţate arhitectului Horia Creangă. Este de menţionat că mitropolitul nu a
aşteptat terminarea construcţiei, ci a trecut la înfăptuirea planului său de refacere a
sănătăţii angajaţilor. Un comunicat din iunie 1 93 7 anunţa: "Înalt Prea Sfinţia-Sa
mitropolitul Visarion, în dorinţa de a veni în ajutorul funcţionarilor suferinzi de la
Fondul Bisericesc, care au nevoie de a-şi petrece concediul de vară la o staţiune
balneară, a hotărât în şedinţa Comitetului de direcţie din 20 mai a.c. ca Fondul
B isericesc să închirieze o casă de odihnă pentru sezonul întreg al acestui an, în
staţiunea balneară Burnas din sudul Basarabiei, unde să poată locui aceşti
funcţionari în condiţiuni destul de avantajoase"4 1 .
Am amintit mai sus despre diferendul care a intervenit între Societatea pentru
Cultură şi Universitatea Cernăuţi, datorită ambiţiilor politicianiste ale lui Ion
Nistor. Mitropolitul Visarion nu a căutat la orgoliile rectorului perpetuu, ci, căutând
binele, a propus Universităţii să construiască localul bibliotecii în prelungirea
Palatului Naţional, propunere respinsă de Senatul Universităţii. Totuşi, mitropolitul
acordă o subvenţie de 1 000 000 de lei, pe lângă celelalte 2 000 000 pe care se
angajase să le achite în contul aşa-zisei datorii a Societăţii pentru Cultură.
Despre eforturile românilor de a avea o ,. Casă Naţională" în Suceava, nu este
locul să vorbim aici, dar în 1 93 7, din cauza datori ilor, aceasta era în pericol de a fi
vândută. La cererea praf. Eusebiu Popovici, preşedintele Societăţii " Casa
Naţională" , mitropolitul Visarion acceptă înfiinţarea, la 26 septembrie 1 937, a
asociaţiei " Societatea Culturală din Suceava" , tocmai pentru a menţine vie
mişcarea culturală românească din fosta capitală a Moldovei. Mitropolia a investit
suma de 2 300 000 de lei, luând şi obl igaţia măririi clădirii şi amenajării terenului
identificat ca fiind corpul funciar nr. 878, parcela cadastrală nr. 528 d in Suceava42 •
Atent la nevoile ivite în Suceava, mitropolitul Visarion constată, cu prilejul
vizitei canonice din 1 937, necesitatea unui azil de bătrâni şi a unei cantine pentru
săraci. Ca loc potrivit, a fost identificat imobilul Popovici, pe care M itropolia îl
avea în Suceava, dar beneficiară era doamna Popovici. Aceasta s-a împotrivit
construirii acestui azil pe terenul grădinii casei. Tot atunci s-a descoperit că vecină
cu acest imobil era casa în care a locuit poetul Bumbac, proprietate a Mitropoliei,
deţinută fără nici un titlu de un nepot al acestuia, Morar, funcţionar din Suceava.
Acesta avea dreptul de a-şi ridica proprietatea de pe teren, dar a înţeles situaţia şi
necesitatea construirii unui azil, aşa că a primit suma de 70 000 de lei şi a evacuat-o
imediat. Un comitet de doamne din Suceava, în frunte cu doamna Pruncul, şi-a luat
obligaţia înzestrării oraşului cu o instituţie de caritate creştină4 3 .
Î n colaborare c u consilierul d e l a Înalta Curte d e Casaţie, Cornel Gheorghian,
mitropolitul Visarion a realizat prima Expoziţie Epaminonda Bucevschi, fost pictor
41
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diecezan. Era pentru prima dată când opera acestui important pictor bucovinean era
preţuită aşa cum se cuvine. Cele patru camere din Palatul Mitropolitan erau menite
a se constitui într-un Muzeu Bucevschi4 4 .
Pentru a veni în sprij inul monahiilor care ţineau de Mănăstirea Suceviţa, din
iniţiativa mitropolitului, se construieşte un atelier de ţesut covoare, pentru care s-a
cheltuit suma de 656 393 de lei .
Cea mai veche Societate studenţească din Bucovina, "Junimea" , condusă
atunci de doctorandul în drept Petre Cârciu, a intenţionat să-şi construiască încă un
etaj la clădirea pe care o avea în Cernăuţi. Banii adunaţi după război, peste
1 000 000 de lei, au fost depuşi în bancă, care a intrat în fal iment. În felul acesta
speranţele studenţilor de a avea un cămin al lor păreau irealizabile. Mitropolitul
Visarion înţelege nevoia studenţilor aşa că, în urma analizei atente a situaţiei şi în
urma stăruinţelor prof. G. Alexianu, aprobă un ajutor de 500 000 de lei în acest
scop, cu condiţia de a se prezenta un plan de construcţie. Mai mult, mij loceşte la
Ministerul de Finanţe pentru ca suma pierdută de studenţi, prin apl icarea Legii
Conversiunii, să fie trecută printre sumele păgubite de biserică şi astfel, studenţii au
fost despăgubi ţi de stat "prin emiterea de rentă tranşa tip A 4, 1 /2% de consolidare" .
Însemnătatea faptei răzbate din cronica vremii: " Dar acest gest al l.P.S.-Sale a avut
darul să supere multă lume; comentarii de tot felul pentru un fapt care era de
datoria bisericii să-I facă. Regretăm că acest gest a putut să le cauzeze neplăceri
studenţilor, regretăm că Universitatea Populară din Câmpulungul Bucovinei,
condusă de soc. «Junimea» n-a mai putut să-şi ţină cursurile de vară din anul
acesta, din pricini pe care nu le cunoaştem; dar nădăjduim că studenţii vor şti să
primească cu resemnare aceste mici nemulţumiri momentane şi-şi vor spori cu toţii
puterile de muncă pentru a înfăptui nu numai «Casa Junimii», ci fiecare societate
studenţească să-şi aibă casa ei, cu tradiţiile şi amintirile ei, unde viaţa studenţească
,
să se desfăşoare în armonia şi în ritmul de viaţă al naţiei întregite' 45 .
Nu poate fi trecută cu vederea nici implicarea financiară în proiecte de interes
social şi naţional, cum ar fi : 1 ) Ridicarea monumentului regelui Ferdinand I
1 00 000 Iei; 2) Terminarea clăd irii Cercului Militar Cernăuţi 1 00 000 lei; 3 ) Soc.
"
" Principele Mircea întemeiază o grădiniţă de copii la Roşa, Mitropolia acordă
50 000 Iei; 4) Pentru mărirea Internatului Ortodox de Fete al Societăţii " Doamnelor
Române"
5 5 0 000 Iei; 5) Internatele şcolare din Rădăuţi, Suceava, Siret cer
ajutor, iar M itropolia acordă peste 200 000 lei; 6) Lemne, gratuit, pentru încălzirea
căminelor şi cantinelor studenţeşti; 7) Inaugurarea bustului arhitectului Iosif
Hlavka, la 28 octombrie 1 93 7.
Legea pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, publicată în
Monitorul
oficial" , nr. 82, din 29 iulie 1 9 1 9, instituia sub autoritatea Ministerului
"
Cultelor şi Artelor o comisie a monumentelor istorice, cu sediul în Bucureşti, având
trei secţiuni regionale: la Cernăuţi, Cluj şi Chişinău.
-

-

-
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Comisiunea monumentelor istorice, secţia Cernăuţi, avea î n evidenţă: Mănăstiri: 5 ; - B iserici: Protopopiatul Arbore - 1 5; Protopopiatul Câmpulung:
2; Protopopiatul Ceremuşului - 1 O; Protopopiatul Cernăuţi - 20; Protopopiatul
Humorului - 9; Protopopiatul Nistrului - 1 3 ; Protopopiatul Rădăuţi - 8; Protopopiatul
Siret - 1 3 ; Protopopiatul Storoj ineţ - 1 3; Protopopiatul Sucevei - 22; Biserici
armeano-orientale - 5; Monumente profane - 1 1 .
Cele 1 3 1 de monumente au cerut eforturi financiare deosebite, multe având
de suferit din cauza indiferenţei cu care au fost tratate. Încă din 1 93 6, mitropolitul
Visarion a pus la dispoziţia Comisiei Monumentelor Istorice suma de 3 000 000 lei,
pentru începerea lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice din B ucovina:
a) B iserica Sf. Dumitru din Suceava, după un deviz întocmit de arh. Teodoru,
aprobat la 20 august 1 937, a necesitat ample lucrări. Astfel, în anii 1 93 7 şi 1 938, s-a
cheltuit suma de 3 00 73 1 lei, iar pentru anul 1 939 era prevăzută suma de
890 000 lei; b) B iserica Sf. Ioan Botezătorul din Suceava, după devizul alcătuit de
acelaşi arhitect al Comisiei Monumentelor necesita, la o primă evaluare, suma de
493 00 lei; în cursul anilor 1 93 7 şi 1 938, s-au cheltuit 404 705 lei, rămânând de
executat în 1 939 lucrări în valoare de 70 000 lei; c) Biserica Sf. Treime din Siret
necesita lucrări preliminate la o valoare de 425 000 lei. În anul 1 93 7, s-au cheltuit
3 5 0 392 lei, iar în 1 93 8, suma de 36 864 de lei, în timp ce pentru anul 1 93 9 erau
prevăzute 2 1 O 000 lei; d) Biserica Sf. Onufrie (Mănăstioara) a necesitat suma de
1 5 5 1 06 lei în 1 937, în 1 938, 39 668 lei, iar pentru anul 1 939, au fost prevăzute
420 000 lei; e) Pentru B iserica Arbore s-a cheltuit, în 1 93 7, suma de 75 000 lei;
f) B iserica Burduj eni-Târg avea în vedere executarea unui deviz în valoare de
900 990 lei. În 193 8, Mitropolia a acordat 1 00 000 lei pentru procurarea tablei de
cupru, iar pentru 1 939 erau prevăzute alte 1 00 000 lei; g) Mănăstirea Suceviţa a
primit, pentru repararea chiliilor, suma de 704 839 lei, în 1 936; h) Sume importante
au primit, din fondurile Mitropoliei, Biserica "Sf. Înviere" din Suceava, B iserica
"
" Sf. Nicolae Suceava, Mănăstirea Dragomirna, Biserica şi clopotniţa Bisericii
"
" Sf. Gheorghe Suceava.
După evidenţa publ icată în 1 939, Mitropolia Bucovinei a cheltuit pentru
restaurarea monumentelor istorice sume deosebit de importante: 1 9 1 9-1 925:
4 382 708 lei; 1 926-- 1 93 5 : 1 970 6 1 7 1ei; 1936 - 1 sept. 1 939: 3 4 1 8 073 1ei. Total 9 77 1 403 de lei46•
Este locul să amintim aici că, în perioada 1 936-1 939, Mitropolia Bucovinei a
acordat şi alte importante ajutoare financiare pentru susţinerea Ortodoxiei:
a) Catedrala Ortodoxă din Satul Mare - 1 000 000 lei; b) B iserica Ortodoxă
Română din Ierusalim - 1 000 000 lei; c) Catedrala din Soroca - 2 1 00 000 lei;
d) Catedrala din Hotin - 200 000 lei; e) Catedrala din Tuşnad Băi - 1 00 000 lei;
f) Seminarul din Balamad, Patriarhia Antiohiei - 1 00 000 lei; g) Mitropolitul
46 Pentru această chestiune, vezi Dare de seamă asupra lucrărilor pentru restaurarea
bisericilor monumente istorice din Bucovina, pe anii 1 936, 1 937 şi 1 939, în F.O., anul LXXI, nr. 8, 1
august 1 939, p. 1 52-1 58.
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Eulogie, pentru Internatul Teologic din Paris - 50 000 lei; h) Mitropolitul
Hrisostom, pentru "Revista Pan Ortodoxă" , Atena - 50 000 lei; j) R. P. Marti,
Facultatea de Teologie din Strassbourg, pentru. studenţii români - 20 000 lei47 .
Prin susţinerea unor studenţi străini la Facultatea de Teologie din Cernăuţi,
mitropolitul Visarion a făcut cunoscută ortodoxia românească. Amintim aici că,
între alţii, au studiat la Cernăuţi, pe cheltuiala Mitropoliei, studenţii : Voden iciarov
!van (Bulgaria), Petrov Dumitru (Bulgaria), Haşcar Rudolf (Cehoslovacia), Vintilă
Laurenţiu (Statele Unite ale Americii), Preot Saricoski Paavo (Fin landa), Barron
Patrick (Angl ia), Hannah Walton (Anglia), Harris Alan (Anglia t 8 •
Pentru anul financiar 1 93 6/ 1 93 7, Consiliul Eparhial a distribuit următoarele
aj utoare şcol ilor, internate lor şi societăţilor culturale: 1 ) Conservatorul de muzică şi
artă dramatică Cernăuţi - 50 000 lei; 2) Muzeul de artă religioasă Bucureşti 5 0 000 lei; 3 ) Muzeul "Regele Carol II" Cernăuţi - 20 000 lei; 4) Cercul
Bucovinenilor din Bucureşti 20 000 lei; 5) Seminarul Monahal Cernica - 20 000 lei;
6) Gimnaziul Industrial Suceava - 25 000 lei; 7) Liceul Industrial Cernăuţi 1 0 000 lei; 8) Societatea " Principele Mircea" din Cernăuţi - 50 000 lei; 9) Gimnaziul
Industrial Rădăuţi - 1 O 000 lei; 1 O) Şcoala de meserii Suceava
1 O 000 lei;
"
1 1 ) Spitalul " Cantacuzino-Paşcanu Iaşi, pentru Capelă - 1 O 000 lei; 1 2) Internatul
"
1 O 000 lei; 1 3) Internatul " Ştefan cel Mare" din
"Vasile Cocârlă Suceava
Rădăuţi 1 O 000 lei; 1 4) Internatul de băieţi din Siret - 1 O 000 lei; 1 5) "Tineri mea
universitară" din Cernăuţi - 1 O 000 lei; 1 6) " Ateneul Popular" din Cernăuţi 1 O 000 lei; 1 7) " Cercul cultural " C.F.R Cernăuţi - 1 O 000 lei; 1 8) Asociaţia pentru
emanciparea femeii pentru şcoală - 1 O 000 lei; 1 9) Societatea " Femeile Române"
din Bălţi - 5 000 lei; 20) Societatea " Doamnelor Române" din Rădăuţi 5 000 lei;
2 1 ) Tennis Club Român Cernăuţi - 5 000 lei; 22) Societatea " Salvarea" din
Cernăuţi - 5 000 lei; 23) Cercul studenţi lor bucovineni "Ciprian Porumbescu " din
laşi 5 000 lei; 24) Cantina Studenţilor din Cernăuţi - 2 000 lei; 25) Asociaţia
P.T.T. Cernăuţi
2 000 lei; 26) Asociaţia generală a salariaţilor publici din
Cernăuţi - 1 000 lei; 27) Azilul infirmilor Cernăuţi 5 000 lei; 28) Sf. Mănăstire
Slatina (revista "Iubiţi Biserica" ) - 2 000 lei; 29) "Pâinea Săracilor" din Suceava 5 000 lei; 30) Casa Eminescu din lpoteşti - 1 O 000 lei. Total - 397 500 lei.
Pentru a veni în sprij inul tineretului studios, mitropolitul Visarion, pe lângă
contribuirile personale, totdeauna discrete, a aprobat numeroase burse şi ajutoare de
studiu. Cu titlu de exemplu, le redăm în continuare pe cele acordate în anii financiari
1 936/ 1 937 şi 1 93811 939: 1 ) Ioan Cârdeiu primeste o bursă de 3 000 de lei lunar, pentru
a se perfecţiona în pictură la Şcoala Superioară de Belle Arte din Veneţia; 2) Un
student Ia Şcoala de Belle Arte din Iaşi primeşte o bursă de 1 500 lei; 3) Trei studenţi la
Politehnică primesc suma de 6 000 lei; 4) Trei studenţi în Teologie, suma de 3 000 lei;
5) În afară de acestea, s-au acordat ajutoare studenţilor universitari în valoare de 80 000
de lei, iar elevilor de liceu, de 60 000 de lei, un total de 258 000 de lei (M 435);
-

-

-

-

-

-

-

-
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6) Datorită bunelor relaţii stabilite între mitropolitul Visarion şi Misiunea Universitară
Franceză din România, directorul acesteia, Georges Dementhon, a pus la dispoziţia
mitropolitului Bucovinei o bursă de 1 4 500 franci francezi, pentru un preot care doreşte
să-şi completeze studiile şi să se specializeze la o facultate de teologie catolică sau
protestantă din Strasbourg sau Montpellier (Franţa)4 9 ; 7) La 1 8 august 1 937,
mitropolitul Visarion, împreună cu comitetul de direcţie al Fondului Bisericesc, a
aprobat crearea a două burse a câte 2 000 de lei lunar, "preferinţă săraci", la Secţia
Silvică de pe lângă Şcoala Politehnică din Bucureşti50; 8) În anul şcolar 1 93 8/ 1 939,
mitropolitul Visarion a acordat: 1 O burse a 4 500 lei anual pentru Liceul Ortodox
"
"Mitropolitul Silvestru din Cernăuţi; 1 O burse a 4 500 lei pentru elevii Liceului
"
" Ştefan cel Mare din Suceava; 1 O burse pentru elevii Liceului de Fete "Elena
Doamna" din Cernăuţi; 6 burse a 4 500 lei pentru Internatul Liceului Industrial de Fete
din Cernăuţi; 5 burse a 2 700 lei pentru Liceul de Băieţi din Câmpulung; 5 burse pentru
Liceul de Băieţi din Rădăuţi; 5 burse pentru Liceul de Băieţi Storoj inef 1 ; 9) Pentru
Internatul Teologic, în anul şcolar 1 9371 1 93 8 s-au stabilit 40 de burse, câte 1 0 pentru
fiecare an de studiu52 ; 1 O) Se acordă 4 burse pentru Colegiul " Sf. Vasile" din
Strasbourg, pentru cei care vor să se specializeze5 3 . Au plecat pr. Marian Dumitrescu,
diacon Boris Totoescu, Valerian Marti şi pr. D. Mateiciuc54 •
N u poate fi trecută c u vederea redobândirea bisericii româneşti d i n Lwow ş i a
B isericii "Învierea" din Suceava, ctitorie a Doamnei Maria Rareş, dată în folosinţă
de ocupantul austriac rutenilor greco-catolici.
Reamintim că, în 1 93 5 , situaţia Fondului Bisericesc al Bucovinei era
dezastruoasă, salarii neplătite, pensii restante55. Toate au fost achitate la zi.
Reorganizarea acestei instituţii a însemnat mai întâi de toate o luptă îndârj ită pentru
eliminarea amestecului pol iticienilor în administrarea ei, lucru care a nemulţumit
profund pe cei care ajunseseră să se considere stăpâni ai veniturilor acestui Fond.
Cu complicitatea regelui Carol al II-lea, aşa cum vom vedea mai jos,
mitropolitul Visarion este înlăturat, oficial anunţându-se demisia sa.
Retras la Vovidenie, este chemat să conducă Misiunea Ortodoxă Română d in
Transnistria ( 1 6 noiembrie 1 942 - 1 4 decembrie 1 943), unde desfăşoară o activitate
umanitară apreciată astăzi şi de istoricii ruşi56. Revenit la mănăstirea sa de suflet,
49

F.O., 1 937, p. 1 62.
F.O., 1 937, p. 2 1 2.
51 F.O., 1 93 8, p. 28 1 .
52 F.O., 1 937, p. 250.
53 F.O., 1 937, p. 250.
54 F.O., 1 93 8, p. 43.
55 Pentru cei interesaţi, menţionăm lucrarea Procesele-verbale ale şedinţelor A dunării
Eparhiale din 31 martie până la 1 aprilie şi din 26 şi 27 iunie 1 936, Cernăuţi, 1 936.
56 Interesante consideraţii asupra activităţii sale în Transnistria vor apărea în studiul Lucrarea
misionară peste Nistru, publicat în "Biserica Ortodoxă Română", anul LIX, nr. 9- 1 0, septembrie
octombrie 1 94 1 , p. 621--636. De asemenea, se pot consulta cu mult folos: Adrian Nicolae Petcu, Misiunea
Ortodoxă Română în Transnistria, în "Dosarele istoriei ", anul VII, nr. 75, 2002, p. 1 7-25; Olivian
Verenca, Administraţia civilă română în Transnistria 1941-1944, Bucureşti, Edin1ra Vremea, 2000.
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Neamţ, şi apoi la Bucureşti şi la Mănăstirea Cemica, mitropolitul Visarion Puiu
asistă cu strângere de inimă la cumplitele bombardamente americane. În august 1 944,
este trimis la Zagreb, ca delegat al patriarhului la hirotonirea unui episcop ortodox57 .
Marea trădare de la 23 August 1 944 îl surprinde la V iena, unde se oprise
pentru consultarea unui medic. Se hotărăşte să rămână în exil. Până în toamna
anului 1 945, locuieşte la Viena, fiind apoi internat în Iagărul din Salzburg. Ajutat
de Papa Pius al XII-lea şi de Cardinalul Tisserand, se stabileşte Ia Mănăstirea
Maguzzano, în perioada 27 octombrie 1 945 - 1 3 iunie 1 94 7. Pleacă apoi în Elveţia,
iar din prima parte a anului 1 949 şi până la sfârşitul său locuieşte în Franţa.
Fără putinţă de tăgadă, mitropolitul Visarion este ctitorul primei eparhii
româneşti din Vestul Europei, lucru sistematic uitat de sinodalii noştri 5 8 • Faptul că
a refuzat încadrarea într-unul din elanurile politice, care mimau grija faţă de ţara
rămasă sub ocupaţie, i-a atras duşmănia răzbunătoare a acestora.
Adresându-se unui distins conducător al emigraţiei româneşti, mitropol itul
pribeag al Bucovinei atrăgea atenţia asupra unui adevăr dureros: vinovata
fărâmiţare a forţelor politice care, o dată stabilite în lumea liberă, nu reuşeau să-şi
articuleze un program unic de acţiune şi, mai ales, atitudinea indiferentă faţă de
singurul liant capabi l să-i unească pe toţi românii. Scria mitropolitul: "Creştinismul
face parte integrantă din fiinţa noastră naţională. El îi reprezintă concepţia de viaţă,
cheagul vieţii sale individuale şi sociale şi toată d isciplina morală a întregii sale
vieţi. Deci, cu drept cuvânt, se constată că dezinteresarea de dânsa se datoreşte
artificialităţii culturii noastre de aproape un veac, cauză a două greşeli săvârşite de
conducătorii noştri de ieri: a) neglijarea voită a acestei instituţii şi b) încercările
pripite de a transpune în neamul nostru curente culturale alterate, forme de viaţă şi
legiuiri greşit copiate de la popoare din apusul Europei "59 •
Unitatea creştină a fost una dintre problemele de căpetenie care I-au
preocupat încă din perioada studenţiei bucureştene, în pregătirea şi susţinerea tezei
de licenţă Creştinism şi naţionalitate. Scrisorile lui Visarion Puiu către patriarhii
Ierusalimului, Moscovei şi Constantinopolului conţin adevărate planuri de
reorganizare şi de rezistenţă împotriva comunismului şi accentuatei secularizări.
În ţară, Tribunalul Poporului din Bucureşti, prin Hotărârea nr. 1 1 , din 2 1
februarie 1 946, îl condamnă la moarte. Peste patru an i, la 28 februarie 1 950,
mitropolitul Nicolae Bălan susţine actul de acuzare a mitropolitului Visarion,
întocm it după închipuirile sale, urmare căruia este caterisit, pedeapsă anulată de
Sfântul Sinod abia la 25 septembrie 1 99060 .
Trecând peste toate acestea, mitropol itul Visarion rămâne soldat credincios
neamului său. In 1 960, adresându-se fruntaşi lor politici de la Moscova şi Kiev, are
57

Vezi Constantin N. Tomescu, Prietenul meu Visarion Puiu, Suceava, 2004, p. 53, nota 83.
Bine că nu uită străinii ! Vezi Jean-Paul Besse, L ·Jiglise Orthodoxe Roumaine de Paris au
coeur du Quartier Latin, Paris, D.U.C., 1 994.
59 D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu. Documente din pribegie (1944-1963), Paşcani,
Editura Moldopress, 2002, Doc. 1 07, p. 262.
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curajul să-i cheme la j udecata propriilor lor conştiinţe: " A doua chestiune priveşte
raportul istoric şi politic al vostru cu popoarele vecine înconjurătoare, deci şi cu
ţara mea, România, săvârşit însă nu prin acte de prietenie binevoitoare, ci prin
răpire de terenuri, ce dau întregii omeniri întrebări ca acestea: Ce l ipseşte poporului
vostru? Pământ? Dar, împreună cu Siberia, aveţi ·colosala întindere de pământ
geografică dintre Marea Baltică şi Oceanul Pacific, cuprinzând în el aproape toate
felurile de bogăţii necesare şi dorite de oameni. Posibilităţi comerciale şi
industriale? Aveţi imense şi neîmpiedicate de nimeni, cu înlesniri de a le înmulţi cu
produsele altor ţări din Europa, din Asia şi din omenirea toată. Dezvoltări ştiinţifice
şi sociale, oricâte aţi dori, proprii şi de împrumut de la toate popoarele civilizate de
pe acest pământ, deci, nimic din trebuinţele materiale necesare v ieţii omeneşti nu
vă l ipsesc. Iar prin creştinism cele mai sublime călăuziri spirituale şi morale spre a
vă ridica desfăşurările vieţii mai presus de popoarele lumii. Atunci, atâtea înlesniri
având, pentru ce năvăliţi asupra popoarelor înconj urătoare vecine şi le supuneţi
prin măsuri nedrepte şi îngrozitoare când ele nu vin asupra voastră, nici nu vă cer
nimic decât pace[a] şi l ibertatea trebuitoare vieţuirii lor?"6 1 •
Suferinţele lui între străini au fost enorme, dar spaţiul n u ne îngăduie decât să
aducem o singură mărturie a vremi i : "Lumea mare a exilului, adică membrii fostei
familii regale, politicienii de meserie, căpeteniile feluritelor şatre în care suntem
învrăjbiţi, bat tam-tam-ul tricolor, trag clopotele Ortodoxiei (cu un ochi la slănina
Vaticanului), jură că nu pot dormi de focul în care se perpelesc compatrioţii, dar
marile vorbe, fapta lor nu răspunde nici pe departe. Şi «prinţii», şi «domniţele», şi
«prezidenţii» Comitetului şi Ligii, şi vătafii fostelor partide au parale d in belşug;
trăiesc confortabil, maşină la scară, umblă de colo-colo pe planetă, susţin puzderie
de lachei-aderenţi, amici de ambele sexe, subvenţionează fiţuici . . . şi toţi nu au
auzit, până astăzi, că un foarte în vârstă mitropolit român se zbate în cruntă sărăcie,
nici unul din aceşti bogătani nu a rupt, din preaplinul lui, o firimitură cu care să
uşureze cele din urmă zile ale supremului nostru păstor"62 •
În 1 964, cu promisiunea din partea Guvernului că i se vor şterge pedepsele,
fratele mitropolitului, Constantin Puiu, ajunge să-şi îmbrăţişeze fratele, convingându-1
să se întoarcă acasă. Gândul reîntoarceri i îl stăpânea, de vreme ce, încă din 1 962,
scria arhim. Victorin Ursachi : " Apropiata mea odihnă de veci să fie, cum doresc,
lângă sărmanii mei părinţi, în cimitirul din Iaşi " .
O răceală puternică, complicată în insuficienţă cardiacă, pune, la 1 O august
1 964, capăt suferinţelor bunului mitropolit. Este înmormântat din milă de către
locuitorii din �iels Maisons-Aisne, în cimitirul romano-catol ic, sluj it de doi preoţi
ortodocşi ruşi. In 1 992, este reînhumat în cimitirul Montparnasse din Paris. Nu ar fi
de uitat că aşa-zise personalităţi, mult slăvite astăzi, în România derapaj elor
postdecembriste (Rădescu, Vişoianu, Creţeanu), au cerut, în 1 95 1 , expulzarea
6 1 Pentru salvarea patriei mele, România. Scrisoare îndreptată f
runtaşilor politici ai URSS din
Moscova şi din Kiev, 12 nov. 1 960, în voi. D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu ... , p. 3 1 9-320.
62 Ion Dascălu, Mare păcat, în Troiţa" , Toronto - Canada, nr. 25, august 1 958, p. 3-4, articol
"
reprodus de către D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu . . , Doc. 1 26, p. 287-288.
.
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mitropolitului Visarion, obţinând interdicţia, din partea autorităţilor franceze, de a
locui în Paris.
La monnântul lui Dan Giovani de Calabria, canonizat de Sfăntul Părinte la 1 8
aprilie 1 999, din mănăstirea Maguzzano de lângă Verona, străj uie un basorelief în care
sunt reprezentaţi Dan Gionavi Calabria şi Mitropolitul Visarion Puiu al Bucovinei.
Biserica Romana-Catolică cinsteşte pe cel care a refuzat propunerea de a fi făcut cardinal,
rămânând ortodox, dar şi pe cel care a căutat pe cel părăsit şi uitat de cei ai neamului său.
De şase decenii, stăruie însă o ceaţă bine aşezată asupra momentului
încheierii misiunii sale la Cernăuţi. Deşi, de ani buni, se organizează în oraşul său
natal, Paşcani, "Zilele Visarion Puiu ", cu participare naţională şi ecumen ică, totuşi
anumite aspecte sunt încă trecute cu vederea, semn că istoricii noştri încă nu au
învăţat că, în ştiinţa lor, nu este căutare la faţă. Poate şi de aceea am ajuns în
situaţia, absolut ridicolă, ca istoria noastră să ne-o scrie străinii.
Aceasta trebuie să fie cauza care a îngăduit să apară, mai aproape de noi, şi
rânduri ca acestea: " Bun cunoscător al realităţilor bisericeşti din Bucovina,
Ministerul Cultelor şi Artelor a pregătit şi un proiect de lege ce avea drept obiectiv
un mod mai eficient de administrare a Fondului Bisericesc. De altfel, începând cu
25 noiembrie 1 933, Ion Nistor a primit din partea Ministerului Agriculturii şi
Domeniilor şi a Ministerului Instrucţiunii Publice însărcinarea să vegheze la
exercitarea controlului statului, posibilitate prevăzută de art. 42 din Legea pentru
organ izarea B isericii Ortodoxe din Regatul României, în problemele referitoare la
Fondul Religionar al Bucovinei. În această cal itate a intrat în conflict cu
mitropolitul B ucovinei, Visarion Puiu. Într-un memoriu adresat la 1 7 februarie
1 93 7, preşedinţiei Consi liului de Miniştri, în numele enoriaşilor eparhiei
bucovinene, mitropolitul Bucovinei era învinuit de afaceri veroase pe seama
averilor Fondului şi deteriorarea situaţiei acestuia. În acest memoriu mitropolitu l
era chiar acuzat de intenţia de desfiinţare a Eparhiei. Conflictul s-a finalizat prin
demisia mitropolitului, acceptată de Sf. Sinod şi de regele Carol al II-lea la 1 2
februarie 1 940 "63 •
Se cuvin câteva precizări asupra acestei opinii.
Delegaţia primită de Ion Nistor, care tăcea parte din Guvernul 1. G. Duca
( 1 4 noiembrie 1 933 - 3 ianuarie 1 934), în cal itate de ministru de stat, era un abuz,
deoarece prin art. 42 al Legii cultelor se stabi lea precis că " Statul îşi exercită
dreptul său de control şi supraveghere prin Ministerul de Agricultură şi Domenii şi
prin Ministerul de Culte. Ministerul de Agricultură aprobă bugetul anual al
Fondului şi confirmă numirea personalului tehnic recomandat de administraţia lui,
iar Ministerul de Culte aprobă repartizarea sumelor prevăzute în buget pentru plata
personalului bisericesc, pentru nevoile cultului şi pentru susţinerea operelor
culturale şi de binefacere ale eparhiei " . Orice jurnal al Consiliului de Miniştri, care
ar fi trecut peste limitele legale impuse de Legea pentru organizarea B isericii
Ortodoxe Române, din 1 925, nu putea fi tolerat, în condiţiile unei normal ităţi
63 Doina Alexa, Ion Nistor - dimensiunile personalităţii politice şi culturale, Rădăuţi, Editura
Institutului Bucovina - Basarabia, 2000, p. 2 1 0-21 1 .
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legale. Mai mult, mitropolit al Bucovinei la acea dată era Nectarie Cotlarciuc,
ridicat la demnitatea de m itropolit al Bucovinei de către Partidul Liberal.
A doua j umătate a domniei regelui Carol al II-lea, cu consecinţe deosebit de
grave asupra viitorului ţării, a fost, mai înainte de toate, un timp nenorocit pentru
Bucovina. Asupra a ceea ce s-a întâmplat în Bucovina, dar şi a ceea ce a trebuit să
sufere Biserica Ortodoxă a B ucovinei din partea acestui samsar, care şi-a detronat
propriul fiu spre a duce desfrâul la desăvârşire pe tronul regal, încă nu s-a spus
totul . I lustrativ este însă tabloul înfăţişat de Grigore Nandriş, fost preşedinte al
Societăţii pentru Cultură, bucovineanul ajuns profesor la Universitatea din Londra:
"Ion N istor era reprezentantul Bucovinei în vechiul Partid Liberal. A reuşit să se
menţină în toate ministerele prin forţa corupţiei lui Constantinescu Porcu, care 1-a
botezat în cloaca politică a Bucureştilor. Când a sosit Carol în ţară, Partidul
Liberal, care-I trimise în exilul binemeritat, după ce batjocorise dinastia şi ţara
cinstite de Carol 1 şi de Ferdinand, 1-a repudiat cu hotărâre. I. Nistor a declarat
public că mai degrabă îşi va tăia mâna, decât să semneze vreun act ministerial sub
regele uzurpator. Puţin inteligentul Vicoveanu, oportunist mediocru şi profitor
toată viaţa lui, a regretat mult zelul său anticarlist, într-un moment când credea că
prin aceasta îşi întărea situaţia politică. U itase că Ionel Brătianu era mort şi Carol
era mai ş iret decât politicienii români . Carol [al] II [-lea] a venit în vizită la
Cernăuţi. În program era un banchet şi recepţie în reşedinţa mitropolitană. Toată
protipendada provincială se zbătea să obţină o invitaţie la acest banchet. Mă
interesa spectacolul acesta cu peisaj ul uman al banchetului şi-i observam cu atenţie
de la locul meu, la o masă perpendiculară cu masa centrală regală, nu departe de
locul regelui, încât puteam urmări nu numai mişcările, ci şi expresiile feţelor.
Atmosfera nu era nici festivă, nici regală. Fiecare, înghesuit sub plastronul umflat
al ţinutei de gală, se ţintea la faţa buhavă a regelui cu buzele cărnoase răsfrânte,
care se mişca şi el nervos în j ilţul central . Ştiam că 1. Nistor, şeful l iberalilor
bucovineni, făcea eforturi de apropiere de Carol, ca toţi ceilalţi liberali ducişti, dar
nu ştiam pe ce drumuri umblă după iertare şi reconciliere. A fost invitat şi 1. Nistor
la banchet, în calitatea lui de la Universitatea din Cernăuţi, pe care o înjosise printr-o
politicizare fără scrupule. Această Universitate, devenită trambulina lui politică
prin variatele elemente pe care le numise, îi servea de adăpost în opoziţie şi de club
politic când era la guvern. Acum 1. N. urmărea împăcarea cu regele aşezat în şa de
naţional-ţărănişti şi l-am văzut intrând umil, cu faţa încruntată ca o slugă biciuită,
palid şi amărât, fără să încerce măcar să puie o doză de demnitate umană. Se găsea
mai departe, la o altă masă perpendiculară, dar îi puteam urmări mişcările chinuite.
După terminarea mesei, la vin, am văzut într-un moment pe Carol ridicând un
pahar şi fixându-şi ochii pe 1. Nistor. Era unul din gesturile chefliilor care închină
cu un alt chefliu. Acest gest 1-a transformat parcă pe 1. Nistor, înviindu-1 din morţi.
Am înţeles semnificaţia gestului: împăcarea s-a făcut. 1. Nistor a intrat însă în
guvernul lui 1. Duca mai târziu. Ce m ij loace au fost folosite, nu cred să ştie cineva,
dar un alt fapt mărunt poate fi o indicaţie a multelor căi utilizate de politicieni
pentru a intra în graţiile stăpânului. Cam în aceeaşi vreme, 1 . Nistor a fost întâlnit
pe un vapor dunărean într-o excursie (de) o noapte petrecută în sudul Dunării, Ia
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Cazane. Era dimineaţa în zori, când vaporul a ajuns la Tumu Severin, iar Nistor, în
faţa unei cabine, îşi petrecea timpul întins pe un chaise-long în conversaţie cu o
doamnă, Moruzov, soţia şefului spionaj ului militar. Persoana care 1-a surprins
(soţia mea, care se întorcea pe acelaşi vapor dintr-o excursie pe Dunăre - notă Ia
subsolul textului - şi a fost prezentată de 1. Nistor doamnei Moruzov) nu putea
inventa această scenă. Aceste[a] au fost mij loacele lui 1. Nistor, om fără cal ităţi, dar
răbdător şi binevoitor de a se menţine la putere în cloaca bucureşteană"64 .
O dată realizată împăcarea între 1 . Nistor şi regele Carol al II-lea, se părea că
steaua sa politică începe iarăşi să urce. În noiembrie 1 939, este numit ministru al
Cultelor şi Artelor, în cabinetul condus de Gh. Tătărăscu.
Lovitura cea mai mare pe care o suferă Biserica Bucovinei, nu a fost durerosul
refugiu şi răzleţirea personalului, ci falsul act prin care I. Nistor 1-a declarat
demisionat pe mitropolitul Visarion. Doi ani i-au trebuit pentru organizarea acestei
lovituri. O campanie de presă cum nu se poate mai murdară65 , antrenarea unei părţi a
64 Grigore Nandriş, 8 ani din viaţa României (1940--1 948). Pagini de jurnal, ediţie ingrij ită şi
prefaţă de 1 . Oprişan, Bucureşti, Editura Saeculum 1 . 0., 1 999, p. 334-335.
65 Numai în anul 1 937, cu frecvenţă mai mare în doar câteva luni, ziarul "Glasul Bucovinei", organul de
presă al liberalilor bucovineni, a publicat împotriva mitropolitului Visarion următoarele articole: 1) Uneltiri
zadarnice contra Mitropoliei Bucovinei, anul XX, nr. 5 000, 6 februarie 1 937, p. 1 ; 2) Comunicarea d-lui
senator Dr. Max Hacman, vicepreşedintele Senatului, făcută în şedinţa Senatului din 4 februarie a. c. cu privire
la planul de desfiinţare a Mitropoliei Bucovinei, anul XX, nr. 5 001, 7 februarie 1 937, p. 1-2; 3) Un credincios,
Desfiinţarea Mitropoliei din Bucovina. Cui prodest el cui non prodest?, anul XX, nr. 5 00 1 , 7 februarie 1 937,
p. 3; 4) Dr. Aurel Morariu, Comunicarea d-lui deputat Dr. Aurel Morariu privitoare la încercările de desfiinţare
a Mitropoliei Bucovinei făcută în şedinţa Camerei din 5 februarie /937, anul XX, nr. 5 002, 9 februarie, p. 1 ;
5 ) P.S Episcopul Hotinului apără Mitropolia Bucovinei, anul XX, nr. 5 002, 9 februarie 1 937, p. 1 ; 6) Clericul
îndurerat, Părinte vitreg, anul XX, nr. 5 0 1 5, 27 februarie 1 937, p. 1 ; 7) Clericul îndurerat, Mănăstiri închinate?,
anul XX, nr. 5 016, 28 februarie 1937, p. 1 ; 8) Dr. Aurel Morariu, Interpelare în chestiunea Mitropoliei
Bucovinei şi a administrării Fondului Bisericesc, anul XX, nr. 5 OI I , 21 februarie 1 937, p. 1 ; 9) Mare meeting
naţional pentru apărarea Mitropoliei Bucovinei, anul XX, nr. 5 006, 14 februarie 1937, p. 1 ; 10) Un preot
bătrân, Criză de .. oameni " în Bucovina?, anul XX, nr. 5 006, 14 februarie 1 937, p. 1 ; I l) Un cleric, De ce ai
candidat, părinte?, anul XX, nr. 5 0 1 7, 2 martie 1937, p. 1 ; 12) D/. Senator Dr. M. Hacman. vicepreşedintele
Senatului, anul XX, nr. 5 OI 8, 3 martie 1937, p. 1 ; 13) În atenţia opiniei publice româneşti din Bucovina, anul
XX, nr. 5 0 1 8, 3 martie 1 937, p. 3; 14) Clericul îndurerat, Mai multă smerenie, anul XX, nr. 5 020, 6 martie
1 937, p. 1 ; 15) Călugărul Tolea, În ţara Abisiniei, anul XX, nr. 5 02 1, 7 martie 1 937, p. 1 ; 16) De ale zilei, anul
XX, nr. 5 02 1 , 7 martie 1937, p. 3; 1� În sfârşi!, s-au găsit oameni, anul XX, nr. 5 024, I l martie 1 937, p. 1 ;
1 8) Problema Mitropoliei şi a Fondului Bisericesc în Parlament, anul XX, nr. 5 035, 27 martie 1937, p. 1 ;
1 9) Adunarea eparhială are cuvântul, anul XX, nr. 5 038, 3 1 martie 193 7, p. 1 ; 20) Sesiunea Adunării Eparhiale
a Bucovinei, anul XX, nr. 5 038, 3 1 martie 1937, p 2.; anul XX, nr. 5 039, 1 aprilie 1 937, p. 3 ; anul XX,
nr. 5 040, 3 aprilie 1 937, p. 4; 2 1 ) Moţiune (depusă de Dr. Eusebie Popovici), anul XX, nr. 5 040, 3 aprilie
1 937, p. 1 ; 22) M. Hacman, Scrisoare deschisă adresată I.P. Sfinţi/ului Mitropo{it Visarion al Bucovinei,
anul XX, nr. 5 044, 8 aprilie 1 937, p. 1 ; 23) Cartea d-lui deputat Dr. Aurel Morariu, Intru apărarea Mitropoliez;
a Facultăţii noastre Teologice şi a Fondului Bisericesc Ort.-Rom. a[l] Bucovinei, recenzie, anul XX, nr. 5 044,
8 aprilie 1937, p. 2; 24) Avem sau nu avem mitropolit?, anul XX, nr. 5 120, 3 1 iulie 1 937, p. 1 ; 25) Marea
bătălie naţională?!, anul XX, nr. 5 165, 3 octombrie 1937; 26) Un membru al Adunării Eparhiale a Bucovinei,
Din ale gospodăririi Fondului Bisericesc, anul XX, nr. 5 167, 5 octombrie 1 937, p 1 ; 27) Ca pe vremurile lui
Kneaz Potemkin, anul XX, nr. 5 170, 9 octombrie 1 937, p. 1 ; 28) Nemulţumirile ţăranilorfaţii de administraţia
Fondului Bisericesc, anul XX, nr. 5 2 1 9, 1 4 decembrie 1937, p. 2; 30) Controlul Statului la Fondul Bisericesc,
anul XX, nr. 5 222, 1 7 decembrie 1 937, p. 1 . Nu avem pretenţia că le-an1 văzut pe toate, s-ar putea să mai fie şi
altele, colecţia ziarului care ne-a fost la îndemână fiind incompletă.
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aristocraţiei clericale pe care mitropolitul, făcând greşeala cea mai mare a
arhipăstoriei sale, o păstrase în funcţii, acte de denigrare a ilustrului om al demnităţii
româneşti. Pentru a masca cât mai plauzibil afacerile sale pe seama Fondului
Bisericesc, care au avut o contribuţie însemnată în decăderea averii acestui Fond, în
anii de criză economică, 1. Nistor, profitând de cârdăşia cu 1. Gh. Duca şi, după
asasinarea acestuia pe peronul gării d in Sinaia (ministru de Interne era Ion Inculeţ,
specialist în atentate în gările ruseşti), şi apoi a Dr. C. Angelescu, obţine din partea
M inisterului Agriculturii şi Domeniilor precum şi a Ministrului Instrucţiunii Publice
(care nu avea nici o treabă, în mod legal cu Fondul Bisericesc), reînnoirea delegaţiei
prin care era însărcinat să vegheze la felul în care se exercita controlul statului
(cf. art. 42 din Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române din Regatul
României) asupra Fondului Bisericesc. Delegaţie care nu a fost reînnoită de nici un
alt guvern, pentru că era cu totul ilegală, însă folosită de 1. Nistor pentru intervenţiile
sale partizane. Lăsăm să curgă acum amintirile unui martor al evenimentelor:
"Totuşi, nedemnii lui potrivnici, în frunte cu acelaşi profesor Ion Nistor, au scornit
batjocuri asupra numelui său, că el, Visarion, ar fi furat 20 de milioane din Fondul
Religionar şi această enormă sumă el ar fi depus-o la o bancă în Elveţia. Şi, pe acest
temei fals, liberalii au cercat să-I denigreze şi la Bucureşti. Era iarna 1 937. La putere,
la conducerea Statului încă dăinuia Guvernul liberal - fracţiunea Guţă Tătărăscu
demisionar, în aşteptarea formării unui nou Guvern; regele Carol II consulta pe şefii
politici pentru un alt Guvern. În Guvernul Tătărăscu intrase şi Nistor ca ministru al
Muncii, el care n-a lipsit din nici un guvern premergător liberal, brătienist; a fost întâi
ministrul Bucovinei cu Brătienii şi a participat ca ministru în toate Guvernele liberale
având pe Ionel Brătianu prim-ministru; când a murit Ionel şi s-a produs sciziunea
între liberali, el a trecut lângă Tătărăscu, căruia regele îi făgăduise Guvernul, dacă se
va rupe de vechiul partid liberal şi va atrage şi pe alţi liberali, ca să facă o echipă de
guvernare. Şi a cârmuit Ţara p uvernul liberal Tătărăscu până-n decembrie 1 937,
când regele i-a cerut demisia. In aceste ultime zile de guvernare, ministrul Muncii,
Ion Nistor, pune în discuţie în Consiliul de Miniştri situaţia Fondului Religionar şi
persoana m itropolitului Visarion. Legea de stat care privea acest Fond, prevedea ca
în fiecare an, în decembrie, Ministerele de Culte şi de Domenii să trimită la Cernăuţi
câte un inspector general şi mai mulţi contabili, care să verifice bilanţul anului
financiar încheiat, cât şi proiectul de buget al Fondului Religionar pe următorul an.
Fiecare inspector general raporta apoi ministrului său ceea ce a constatat la controlul
Fondului, iar, la rândul lor, aceşti doi miniştri aduceau rezultatul la cunoştinţa
Consiliului de Miniştri, cu propuneri, după care se luau cuvenitele hotărâri. Aşa s-a
urmat în tot anul, de la 1 920 până la 1 937. Dar în acel Consiliu, care va fi şi ultimul,
ministrul Muncii, Nistor, cere să se incalce Legea privitoare la controlul Fondului şi,
în locul celor doi inspectori generali, de la Culte şi de la Domenii, să fie delegat el,
ministrul Muncii, care să meargă la Cernăuţi şi să facă control. ConsiHul de Miniştri
săvârşeşte această ilegalitate, alcătuind un jurnal de şedinţă, care ţine loc de Lege, ca
orice jurnal al Consiliului de Miniştri. Se-nţelege că Nistor vroia să-i plătească o
poliţă lui Visarion, o răzbunare de fapt, pentru introducerea Regiei la Fondul
Religionar, sub Guvernul Naţional Ţărănesc, pentru numirea lui Petre Ion ca adm ihttp://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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nistrator, el fiind ataşat de partidul Ţărănesc, şi pentru desfiinţarea acelui Consiliu
special, "care tăia şi spânzura" în pădurile şi averea Bisericii Bucovinei; într-un
cuvânt, se luaseră mâinile jefuitoare liberale de pe Fond. La Cernăuţi, Nistor cere
noului administrator al Fondului, inginerul-şef silvic Paşcovici, să-i trimită Ia dispoziţia
sa registrele de gestiune şi proiectul de buget şi cu actele respective, pentru ca el şi
contabilii aduşi să facă controlul cuvenit. Paşcovici răspunde tot prin telefon că nu le
poate trimite fără prealabila aprobare a mitropolitului Visarion, care 1-a numit pe
dânsul în acest post şi care-i este şeful suprem. Ministrul Nistor nu cere încuviinţarea
Mitropolitului, ci ia cu sine pe procurorul general de la Curtea de Apel locală şi,
împreună cu contabil ii aduşi şi cu alţi slujbaşi din oraş, fac o descindere Ia cancelaria
Fondului de pe strada Flondor. Într� timp, toate registrele şi dosarele cerute au. fost
trimise la reşedinţa Mitropoliei. "In numele Legii ", adică în puterea Jurnalului
Consiliului de Miniştri, procurorul general cere administratorului registrele şi
dosarele. Dar el nu le mai are, sunt la mitropolit. Totuşi se caută prin dulapuri, prin
sertare, în casa de bani. Şi, cum nu se găsesc actele şi la mitropolit nu încearcă nici
procurorul general, nici ministrul să facă descindere, se împotmoleşte aşa fărădelegea
lor! Vlădica Visarion, tulburat de asemenea atitudini, tocmai în zilele premergătoare
marii sărbători a Naşterii Domnului, când şi cel mai modest creştin caută a fi în pacea
sufletului, trimite telegrame de protest şi cere să se ia măsuri de stăvilire a unui atare
abuz, o gravă ilegalitate, telegrame către regele Carol al II-lea, primului ministru
Tătărăscu, miniştrilor de Culte şi celui de la Domenii şi aşteaptă 2-3 zile. Dar nici
unul nu răspunde. O asemenea tăcere era semnificativă. Mitropolitul rămăsese
singur, nimeni - nu-l aude, e, deci, în dizgraţie. Ce mai putea face el? Să demisioneze
doar din locul ce ocupa. Retragerea sa era şi dăunătoare prestigiului său, că s-ar fi
interpretat cum că el n-a vrut să pună registrele la control, ştiindu-se vinovat, că,
într-adevăr, ar fi jefuit el Fondul Religionar cu cele 20 de milioane şi poate marea
mulţime aşa ar fi crezut, dar, pe de altă parte, faptul că a fost adus şi procurorul, că
s-a căutat ca la nişte tâlhari prin cancelarie, şi că, în locul inspectorilor legali, a venit
un ministru al Muncii, departament ce nu are nici o contigenţă cu Fondul, şi că însuşi
Nistor, vrăj maşul declarat al mitropolitului Visarion, caută a se răzbuna pe acest întâi
"
" regăţean , care i-a tăiat jaful, atunci retragerea poate fi socotită şi ca un act de
apărare a demnităţii sale ca mitropolit, ca sfetnic al Tronului. De bună seamă,
Visarion, demisionând, ar fi avut putinţa să publice care-i adevărul şi ar fi cerut
atunci să se facă controlul gestiunii, din care se dovedea dedesubtul lucrării liberale.
Dar, când demisia era deja scrisă, mitropolitul o avea în haina sa şi se pregătea s-o
expedieze, iată imanenta dreptate Dumnezeiască mă trimite la el, la Cernăuţi, vizită
frăţească, ce schimbă total situaţia mitropolitului Visarion, care rămâne pe scaun încă
aproape 3 ani, şi cere să se publice o lucrare oficială documentată cum a fost
administrată averea Fondului, atât sub predecesorii săi, Vladimir şi Nectarie, cât şi
sub Visarion în cei 4 ani, 1 93 5- 1 939"66 .
Un asemenea afront nu mai întâlnise 1. Nistor şi, de aceea, toată ura sa se
îndreaptă asupra m itropolitului Visarion.
66

Constantin N. Tomescu, Prietenul meu Visarion Puiu, Suceava, 2004, p. 37-39.
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Intrând î n graţiile regelui Carol a l II-lea, iar acesta fiind în căutare de adepţi
ai politicii sale din l inia a doua a partidelor politice, Ion Nistor este numit în
guvernul Tătărăscu, în noiembrie 1 939, hotărât fiind să termine cu mitropolitul
V isarion. La 22 decembrie 1 939, mitropolitul Visarion a avut o " audienţă" la
ministrul Nistor, soldată cu un eşec. În furia lui, ministrul continuă să insiste pe
lângă rege, pentru destituirea m itropolitului, care avea, de altfel, vechi state de
împotrivire faţă de Casa Regală. Iar regele, sperjur şi desfrânat, avea state vechi în
destituirea şi inculparea unor ierarhi oneşti ai Bisericii Ortodoxe, care îi refuzau
comportamentul mai mult decât scandalos.
La 26 decembrie 1 939, mitropolitul V isarion se adresează din nou regelui, pe
care încă îl socotea apărător al legii, ceea ce se constituia într-o greşită apreciere:
" S ire,
«Bate-voi păstorul şi se va risipi turma» (Matei, XXIV, 3 1 )
În Cernăuţi, se iveşte din nou o tulburare, pornită de câţiva inşi, doritori a
pătrunde în Administrarea averilor bisericeşti numite al[e] «Fondului».
Încercări, cu acelaşi scop, se fac ori de câte ori se schimbă Miniştri[i] Cultelor
şi ai Domeni ilor, şi îndeosebi toamna în perioada vânzărilor produselor forestice, dar
până astăzi ele au rămas zadarnice mereu. Acum, cu venirea în fruntea
departamentului Cultelor a d. Iancu Nistor, doritorii aceia de a intra în administrarea
acestor bunuri, sau a recolta profiturile dorite din ele, stăruie de Domnia Sa, să
mij locească la Majestatea Voastră modificarea prezentei legi de organizare a numitei
instituţii, pentru ca dorinţele lor, să fie apoi mai lesne împlinite.
Şi dau în asemenea scop deocamdată trei feluri de atacuri: - a) memori i şi
acuze semnate contra persoanelor din fruntea acestei administraţii; - b) şicane şi
cercetări determinate de anonime şi denunţări în justiţie; - c) iar în timpul din
urmă, denigrări contra noastră, ajunse, precum am aflat abia zilele acestea, chiar la
cunoştinţa Majestăţii Voastre.
S ire, deoarece în prezent nu pot ajunge spre lămurire prin audienţe în faţa
Majestăţii voastre, iar pe de alta şti ind că Majestatea Voastră doriţi ca pretutindene
instituţiile din ţară să prospere în pace, deci fără a se da loc la cercetări şi felurite
frământări, sunt dator a veni pe această cale a supune cunoştinţei Maj estăţii
Voastre cel puţin următoarele:
Ad a) - Atacul contra conducătorului Fondului, inginerul Gh. Constantinescu
(regăţian) s-a pornit tocmai într-o vreme, când mersul acestei instituţii - precum se
vede din lucrarea de curând tipărită sub titlul de Averile bisericeşti din Bucovina,
pe care am onoare a o prezenta Majestăţii Voastre prin d. Ministru al Palatului,
Er. Urdăreanu - este în mers ascendent, şi tocmai când, pentru controlul şi
îndrumările ce vor mai fi necesare acesteia pentru viitor, eu însumi am cerut comisii
de verificare din partea Ministerului Cultelor, al Domeniilor, a Patriarhiei, cum şi un
delegat cerut din grupul controlorilor de stat, - deci când nu sunt motive de cerut
reforme.
Apoi, în legătură cu administrarea Fondului, deşi sunt posibile unele
neajunsuri, fie din neprevederi sau din felurite conj uncturi neprielnice, prin care trec
în prezent toate marile instituţii cu caracter industrial şi comercial, cum este într-o
.
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măsură şi Fondul, totuşi, avem onoare a supune cunoştinţei Maj estăţii Voastre, că,
ajutaţi de legea d in 1 93 7, administrarea acestor bunuri a fost îmbunătăţită până ne-a
dat rezultatele superioare, arătate pe temei de acte şi d iagrame în lucrarea amintită.
Desigur, darul de a face minuni nu-l are nimene, dar pe temeiul acelor date
afirm, cu satisfacţie, că s-au realizat prin această instituţie numai în patru ani, atâta,
cât - diagramic - nu s-a realizat sub gospodărirea austriacă în peste un secol. Dovadă
stau îmbunătăţirile, dirijările, investiţiile şi toate realizările actuale, arătate în citata
lucrare tipărită de curând, din motive cu totul altele decât de apărare împotriva unor
năzuinţi lăturalnice, cum sunt acestea ce au determinat scrisoarea de faţă.
Dar, turburătorii în chestiune, nebănuind ivirea acestor date, au pornit
acţiunea lor intempestiv, precum se va vedea.
Ad b) - Paralel cu acţiunea pe cale administrativă împotriva conducătorilor
actual i ai Fondului, s-a pornit şi un val de anonime şi denunţuri în Justiţie, spre a
şicana bunul mers al trebilor, a zdruncina prestigiul şi a le tulbura truda acestora.
Însă, pentru accelerarea cercetărilor Justiţiei, tot eu însumi am cerut d-lui
Ministru Victor Iamandi, şi voi repeta rugămintea şi cătră actualul Ministru d. Istrate
Micescu, trimiterea unui d. inspector judiciar, spre a ajuta şi accelera stabilirea
abaterilor în cazul când vor fi, spre a ne fi aduse la cunoştinţă cât mai curând.
Ad c) - Mi-a rămas, însă, absolut necun.oscut atacul viclean cu denigrări
îndreptate asupra mea, şi despre care am aflat, cu expl icabilă surprindere, abia în
ziua de 22 decembrie, că ar fi ajuns la cunoştinţa Majestăţii Voastre şi că din cauza
acestora Maj estatea Voastră sunteţi foarte supărat pe mine.
Cum au putut ajunge asemenea lucruri la cunoştinţa Majestăţii Voastre, nu
ştiu. Iar necunoscând de ce fel sunt, pentru că nimene nu m i le-a arătat scrise, nu
pot articula nici o j ustificare deplină.
Cum însă, d. Ministru 1. N istor, în audienţa ce am avut la 22 decembrie mi-a
comunicat, în câteva cuvinte, numai următoarele trei lucruri, rog pe Majestatea
Voastră să binevoiască a-mi primi deocamdată măcar justificarea aceasta:
a) că în călătoria ce am făcut în luna august a.c., spre a vizita Danemarca şi
Olanda, m-aş fi oprit în Berlin, unde am avut discuţii politice (cu cine ? ! . . . ), care,
ajunse la cunoştinţa Maj estăţii Voastre, v-ar fi pricinuit mare supărare asupra mea;
b) că în zilele refugiului în România a Excelenţei Sale fostului Preşedinte al
Republicei Polone cu membrii guvernului Său, şi a găzduirii acestora în reşedinţa
metropolitană din Cernăuţi, aş fi avut discuţii, care, aduse la cunoştinţa Maj estăţii
Voastre, v-ar fi pricinuit de asemenea supărare asupra mea, şi
c) că, tot cu acel prilej, mi-aş fi însuşit câteva automobile din parcul de
maşini ale curţii polo ne ?! . . .
Sire, deşi nu cunosc precis aceste învinuiri şi le socotesc din numărul acelora
pe care câteva elemente de discutabilă valoare morală şi socială din localitate îşi
permit a mi le atribui, precum: - că am un post ocult de radiodifusiune; - că sunt
«gardist»; - că sunt contra «Frontului», - că sunt arestat pe loc în reşedinţă; - şi
alte elucubraţiuni şi ponegriri de ordin comun, rog bunătatea Maj estăţii Voastre, să
binevoiască a primi deocamdată următoarele desvinovăţiri:
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Prin Berlin am trecut de două ori, în cinci zile, spre a consulta un oculist67 şi
un medic internist, şi nici prin gând nu mi-a trecut ideia de a vedea sau a discuta cu
c ineva chestiuni politice.
Din convorbirile scurte cu sărmanii refugiaţi poloni, nu-mi pot închipui, ce s-ar fi
vorbit atât de nepotrivit ca să ajungă la cunoştinţa Majestăţii Voastre şi să vă turbure.
Iar în legătură cu maşinile ce au fost adăpostite câteva zile la mitropolie, am
cerut şi posed corespondenţa din care se poate vedea cum am voit să le apăr (cu
ştirea autorităţilor locale şi a trei ministere) de persoane care, în cele din urmă, tot
le-au luat şi le-au risipit; şi mai avem acte din care rezultă că, în cazul când ele ar fi
rămas în Cernăuţi, le-aş fi trecut în folosul oastei noastre şi a Crucei Roşie, nu a
vânzărilor i licite, din care acte, deci, rezultă merite iar nu învinovăţiri68 •
67 Asupra bolii de ochi de care suferea mitropolitul Visarion, prof. C. Tomescu relatează: Într-una
"
din zile, vine magistratul Tarnavschi să-I viziteze pe vlădica Şi în convorbire magistratul îşi arată regretul
că el, deşi bucovinean, n-a văzut încă unele mănăstiri, şi-1 roagă pe Visarion să-i dea o recomandaţie in acest
scop. Vlădica avea o rară eleganţă şi multă atenţie mai ales faţă de intelectualii bucovineni. Îl pofteşte să vină
într-o zi, că vor călători amândoi. Se aşează în automobil şi pornesc. După un timp, magistratul roagă să se
oprească maşina ca să fumeze. Vlădica iarăşi amabil, il invită să fumeze pe loc, îii cupeu. Şi magistratul scoate
o ţigară-două-trei şi tot fumează. Vlădica, pe neobservate, ca să nu-l jignească, deschide puţin portiera dreaptă,
să mai iasă fumul. Dar curentul din mers, i-a atins pupila ochiului drept, i-a îngheţat-o chiar. Simţind dureri, s-a
aratat d-rului Blat, oculistul din Bucureşti, şi cum tratamentul lui nu l-a vindecat, d-rul l-a trimis la un vestit
specialist din Viena, unde a fost nevoit să meargă de mai multe ori, până ce s-a vindecat" . Cf. Jurnal din viaţa
mea, ANIC, Fond C. Tomescu, Dosar 52, cap. 26; Prietenul meu Visarion Puiu, p. 267. Lucrul acesta era
cunoscut în Cernăuţi, de vreme ce presa anunta, cu o undă de ironie: "I.P.S.S. Mitropolitul Visarion al
Bucovinei fiind suferind de ochi şi de urechi, şi-a luat un concediu de mai multe săptămâni, pentru căutarea
sănătăţii. Deocamdată Înaltul Chiriarh a plecat la Bucureşti dar e vorba să se ducă apoi în străinătate, unde va
consulta un specialist" ("Glasul Bucovinei", anul XXI, nr. 5 238 din 14 ianuarie 1 938).
68
Asupra acestei chestiuni, zvonurile erau alimentate tocmai de cei care ar fi dorit să intre în
posesia acestor maşini, de cea mai bună calitate la vremea aceea. Mitropolitul s-a opus aşa-ziselor
achiziţionări contra plată. Lămuritoare pentru caracterul integru al mitropolitului este scrisoarea din 1 2
septembrie 1 940, adresată prim-ministrului: "Domnule Prim-ministru. I n toamna anului trecut, 1 939,
când, din cauza războiului dintre poloni şi gennani, autorităţile cârmuitoare ale Poloniei s-au retras în
România, Excelenta Sa Preşedintele Republicei Poloneze, d. lgnaţius Moscicki, drept semn de
mulţumire pentru găzduirea ce am dat în reşedinţa mitropoliei din Cernăuţi, atât Excelenţei Sale, cât şi
unui mare grup de ofiţeri din suita sa, mi-a dăruit (prin d. General al Curţii sale Schally, cu scrisoare
vizată de Consulatul Palon şi legalizată la notar public) un autoturism limuzină Cadillac de opt cilindri,
înregistrat apoi la Chestura poliţiei Cernăuţi pe numele meu, sub nr. 297 Cţi, precum se vede din foaia de
circulaţie N [r]. 1 3 7 1 2 1 de Ia 1 no[i]embrie 1 939 şi din pennisul fiscal al Percepţiei 1 din Cernăuţi No.
3390. Socotind acest obiect drept o relicvă, cu oarecare însemnătate istorică pentru poloni, nu l-am purtat
în călătorii, ci l-am păstrat cu îngrijire, precum se vede din bună starea pieselor sale componente şi din
arătarea aparatului de chilometraj, numai şase mii klm, în care intră şi drumul Warşawa-Krezemnecz
Cernăuţi, cu gândul de a-1 reda apoi, în viitor, ca pe un lucru istoric autorităţii respective poloneze.
Cum, însă, acest automobil e un vehicul prea mare pentru mine şi cere cheltuieli continue de
întreţinere şi salariu pentru şofer, şi poate suferi stricăciuni prin neuzare ca şi prin uzare, viu a vă ruga
să binevoiti a dispune, să fie primit spre păstrare între maşinele Preşidenţiei Consiliului de Miniştri
pentru a fi remis la vremea cuvenită celor în drept, cum doream şi eu.
Nu l-am dat nici unei alte autorităţi, de teama de a nu fi vândut, şi prin asemenea înstrăinare
păstrarea lui de până acum în scopul arătat ar fi rămas iluzorie.
Primiţi, vă rog, Domnule Preşedinte, asigurarea celei mai distinse consideraţii ce vă păstrez. Bucureşti,
12 sept 1 940 + Mitropolitul Visarion Puiu. Domniei Sale, Domnului General 1. Antonescu, Conducătorul
Statului, Prim-ministru al Consiliului de Miniştri, Bucureşti" . Cf. ANIC, Fond Visarion Puiu, Dosar 1 O, p. 1 1 8.
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Sire, dar rostul acestor frământări, am multe motive să presupun, e altul.
Ceata acelora care au reuşit să strecoare până la Majestatea Voastră asemenea
lucruri (între care aflu că s-ar fi amestecat şi câţiva parlamentari locali) urmăreşte
discreditarea mea, deci, slăbirea ocrotirei ce aţi binevoit a acorda Fondului şi mie
până acum, ca apoi să aibă motiv a cere d-lui Ministru 1. Nistor modificarea legii
acestei instituţii, - lucru ce s-ar îndeplini mai lesne prin plecarea mea din Cernăuţi.
Adică: «Bate-voi păstorul şi se va risipi turma».
Sunt, Sire, profund impresionat de reuşita de până acum a încercării lor şi de
rezultatul ce au obţinut, provocând supărarea Voastră asupra mea.
Iar neavând posibilitatea a da lămuririle trebuitoare verbal, vin pe această
cale a Vă ruga următoarele:
Rog ca Majestatea Voastră să binevoiască a ocroti şi mai departe această
instituţie, îndeosebi acum, când merge din ce în ce mai prosper şi a o lăsa în grij a
B isericii, iar mie rog pe Maj estatea Voastră a-mi acorda şi de acum înainte toată
încrederea.
Împotriva denigrărilor ce mi se pot arunca ocult şi pe atâtea căi piezişe, fără
să le cunosc, eu nu mă pot apăra, şi de aceia, încheind, Vă mai rog, să binevoiţi a
d ispune ca toate aceste lucruri să fie imediat cercetate, cum se va găsi cu cale mai
bine, pentru ca atât situaţia instituţiei Fondului, cât şi acţiunea acelui grup
turburător, să fie cât mai cunoscute şi sancţionate, cu toate temeiurile juridice
trebuitoare.
Rămân, Sire, al Majestăţii Voastre acelaşi călduros rugător către Dumnezeu
de tot binele.
/ss/ Visarion mitropolitul Bucovinei, Cernăuţi, 26 dec. 1 93 9"69•
•

Ce nu ştia Mitropolitul Visarion era faptul că 1. Nistor sesizase Ministerul
Cultelor şi Artelor încă din 9 iunie şi 1 1 septembrie 1 939 şi, o dată înlăturat N . Zi gre,
emite ordinul 5 1 670/ 1 939 cu următorul cuprins:
"Ministerul Cultelor şi Artelor
5 1 670/ 1 939
Strict confidenţial,

7 decembrie 1 939

Sesizat de numeroasele reclamaţiuni contra administraţiei pădurilor, minelor,
iazurilor şi băilor din proprietatea Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei,
Ministerele, cărora, în virtutea art. 2 1 din Legea pentru organizarea Ministerului
Cultelor şi Artelor din 10 martie 1 937, modificat prin Decretul-Lege din 22 iunie
1 93 8, le revine dreptul de control, Vă însărcinează să anchetaţi următoarele:
1 ) Condiţiunile în care s-au făcut vânzările de lemn din anul 1 93 8/ 1 93 9 către
firmele: Jemna-Sand, Putna-Vitovschi, Bitter Rosenkranz, Gustav Stein, Bitter69

ANIC, Fond Visarion Puiu, Dosar 1 0, p. 82-84.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Visarion Puiu, mitropolit al Bucovinei ( 1 93 5-1 944)

35

75

Rosenkranz-Andriaş, Serghiu (Marginea), Hennan-Birkenfeld- Falcău, Feifei
Lanfer, Klipper-EIIenbogen-Norrdler, Antipa.
2) Contractele oneroase ale firmei Krages, chestiune instruită de Cab. III de
instrucţie.
3) Vânzarea a 1 5 000 m.c. de cherestea de la Falcău şi Brohan către firma
Iulius Wald din Cernăuţi.
4) Cumpărarea prin bună învoială a unei parcele din Cernăuţi de la avocatul
Fokschaner cu 4 400 m.p. (5 1 39 200 lei).
5) Condiţiunile în care s-au executat lucrări în sumă de 1 8 000 000 lei la băile
din Vatra Domei.
6) Condiţiunile în care s-a făcut construcţia Palatului Cultural din Cernăuţi.
7) Condiţiunile în care s-au făcut vânzările de manganez din Iacobeni către
firmele Korner, Mineron şi o firmă poloneză.
8) Condiţiunile în care s-a ridicat de Casieria Fondului suma de
800 000 lei, pentru remunerarea unor funcţionari, chestiune instruită şi de Parchetul
din Cernăuţi.
9) Este adevărat că în curtea Administraţiei Fondului s-au desfăcut produsele
unei podgorii din Focşani cu ajutorul oamenilor de serviciu ai Fondului?
1 O) Unde se găseşte depusă suma de 600 000 lei provenită dintr-o colectă
făcută de D-1 Georgescu, şeful serviciului comercial al Fondului, la diverşi
comercianţi, pentru ridicarea unei biserici la Falcău.
I l ) Ce cantităţi de lemn de construcţie au fost furnizate în mod gratuit cu
plata transportului de la fabrica de cherestea Moldoviţa la gara Costineşti, prin
ordinele No 2 1 5/D/D, No. 4046811 93 8; facturile No. 943, 947, 949, 950 şi 956?
1 2) În ce condiţiuni au ajuns în garajul Mitropoliei 6 automobile luate de la
refugiaţii polonezi?
1 3) Dacă se adevereşte svonul că s-ar fi cumpărat de la refugiaţii polonezi un
aparat de radiofuziune, care ar fi fost confiscat apoi de poliţie.
Sunteţi invitaţi să anchetaţi cazurile arătate mai sus, cu toată seriozitatea şi să
raportaţi de urgenţă asupra rezultatului anchetei.
Ministrul Cultelor şi Artelor
(ss) Ion Nistor

p.conf. ss Moise lenciu
Inspector Generat ia Ministerul Cultelor şi
Artelor"70

Fără să mai aştepte rezultatele sumedeniilor de anchete cerute, perseverent în
urmărirea intereselor de partid, ministrul Ion Nistor întocmeşte raportu l către regele
Carol al II-lea:
70

ANIC, Preşedenţia Consiliului de M i n iştri. Dosar

gest i u n i i Fond u l u i B i sericesc Ortodox Român al Bucovinei,

9 1 1 1 939,

f. 6.
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" Si re,
Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit al Bucovinei Visarion Puiu a arătat în scrisoarea
din 1 5 septembrie 1 93 8 că este nevoit a ceda resemnat şi a prefera alternativa
retragerii în pensie, cu atâta mai mult că, după o muncă grea şi nesprij inită de 3 6 de
ani şi în pragul vârstei de 60 ani, are un fizic slăbit şi este fără perspectiva unei
reîmprospătări de putere necesară acţiunei de îndreptare ce se impune.
Scrisoarea Înalt Prea Sfinţiei Sale a fost înaintată Sf'antului Sinod cu adresa
No. 44.5321 1 93 8 .
Supremul for bisericesc, sesizându-se de cuprinsul scrisorii, a însărcinat
comisiunea canonica-j uridică cu examinarea celor cuprinse în ea.
În şedinţa Sfântului Sinod din 2 noiembrie 1 93 8 comisiunea canonica
j uridică, depunând raportul asupra însărcinării primite, a găsit cererea de demisie a
mitropolitului Bucovinei întemeiată şi a propus Sfântului Sinod să roage respectuos
pe Maj estatea Voastră să binevoiască a primi demisia Înalt Prea Sfinţitului
mitropolit Visarion Puiu din demnitatea ce ocupă pentru caz de boală.
Raportul comisiunii canonica-juridică a fost primit de Sfântul Sinod şi
semnat de toţi membrii supremului for bisericesc, afară de unul, iar hotărârea
Sfântului Sinod a fost comunicată Ministerului Cultelor şi Artelor prin adresa No.
2545 din 1 9 no[i]embrie 1 93 8.
La 26 aprilie 1 939 Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit al Bucovinei, a prezentat
Ministrului Cultelor şi Artelor o «declaraţie», prin· care arăta că persistă la cererea Sa de
demisie, şi «că îndată ce va dobândi un Vicar corespunzător, căruia să-i tr[e]acă condu
cerea Eparhiei Bucovinei, va repeta din nou cererea retragerii Sale din înalta erarhie».
Dorinţa Înalt Prea Sfinţiei Sale de a dobândi un arhiereu vicar s-a împlinit
prin numirea Arhiereului Eugeniu Laiu în demnitatea de Vicar al M itropoliei
Bucovinei, prin Înaltul Decret Regal No. 2666 din 3 iulie 1 939.
Din recentele declaraţii verbale ale Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Visarion
rezultă că Înalt Prea Sfinţia Sa continuă să persiste în hotărârea de a se retrage din
înalta demnitate ce ocupă.
Situaţiunea aceasta nelămurită a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Visarion apasă
greu asupra arhidiecezei Bucovinei unde, în timpul din urmă, nemulţumirile credincio
şilor sporesc mereu, iar în administraţia Fondului Bisericesc s-au constat grave nereguli.
Pentru curmarea acestor stări de lucruri îngrijorătoare, am onoarea a supune
Înaltei semnături a Majestăţii Voastre alăturatul proiect de Decret, prin care Înalt
Prea Sfinţitul Visarion Puiu, arh iepiscop de Cernăuţi şi mitropolit al Bucovinei,
este pus în retragere din demnitatea ce ocupă, pentru caz de boală, �rmând a-şi
regula drepturile la pensie.
Sunt cu cel mai profund respect, Sire, al Maj estăţii Voastre prea plecat şi prea
supus servitor,
Ministrul Cultelor şi Artelor
1. N istor"7 1
7 1 Olga Ştefanovici, Documente inedite din arhiva personală a istoricului Ion Nistor, în
"Suceava. Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei", anul XXII-XXIII, 1 995-1 996, p. 445--447.
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Conţinutul acestei motivări pentru semnarea Înaltului Decret Regal, după
cum se poate uşor observa, are anumite "ambiguităţi ", care nu reuşesc, însă, să
ascundă faptul că ministrul Cultelor şi Artelor nu avea nici un temei scris în ceea ce
priveşte cererea de pensionare a mitropolitului Bucovinei.
Comisia canonică juridică în acea sesiune a Sf'antului Sinod era formată din:
M itropolitul Nicolae al Ardealului, ca preşedinte, episcopii Lucian al Romanului,
Ghenadie al Buzăului, Tit al Hotinului, Andrei al Aradului, iar ca raportari, Nicolae
al Clujului şi Partenie al Armatei7 2 . La sesiunea din toamnă, comisia e!a
descompletată, preşedintele ei, mitropolitul Nicolae Bălan, fiind în concediu. In
această situaţie, Sfântul Sinod, în şedinţa din 28 octombrie 1 93 8, numeşte ca membri
ai acestei comisii pe Visarion, Mitropolitul Bucovinei, episcopul Vasile al
Caransebeşului şi arhiereul Efrem Tighineanul, însărcinat ca raportor. Lovitură de
teatru însă: mitropolitul Nicolae Bălan se reîntoarce din concediu pentru a urmări
lucrările comisiei canonice juridice şi care nu putea să nu-i plătească poliţa lui
Visarion, acela care, fără ştirea lui, lucrase pentru înfiinţarea Episcopiei
Maramureşului. La 2 noiembrie 1 93 8, în şedinţa deschisă " la orele 1 7 în Palatul
Patriarhal, sub preşedinţia I.P.S. Patriarh D. D. Dr. Miron, de faţă fiind şi Ministrul
Cultelor P.S. Episcop Nicolae Colan al Clujului"73, este supus dezbaterii Temeiul Nr.
2 545/938: "P.S. Episcop Tit al Hotinului, raportorul comisiunii canonică-juridică şi
pentru disciplină, citeşte referatul comisiunii asupra adresei Ministerului Cultelor Nr.
44 532/ 1 938. În urma discuţiunilor la care iau parte toţi P.P.S.S. Membri prezenţi,
Sfântul Sinod, în unanimitate absolută, hotărăşţe: Aprobă propunerea comisiunii "74 .
Chestiunea era prea sensibilă, deoarece, l a dorinţa regelui, c u numai două zile
înainte, fusese alungat din scaun episcopul Vartolomeu al Râmnicului-Noului
Severin, sub pretextul că acesta ar fi cerut concediu pe doi ani75, iar mitropolitul
Gurie Grosu al Basarabiei îşi cerşea pâinea zilnică prin Bucureşti, pentru vina de a
fi cerut îndepărtarea Duduii de la Palat.
Ministrul Nistor nu poate însă evita formularea mitropolitului : "este nevoit a
ceda resemnării şi a prefera alternativa retrageri i în pensie" . Membrii Sfântului
Sinod au înţeles că această scrisoare nu reprezenta, câtuşi de puţin, o cerere de
retragere în pensie. De altfel, nici miniştri i Cultelor care au urmat (Nicolae Colan,
30 martie 1 93 8 - 1 februarie 1 939; Nicolae Zigre, 1 februarie 1 939 - 23 noiembrie
1 939) nu au considerat rezolvată problema scaunului mitropol itan al Bucovinei.
Scrisoarea ministrului secretar de stat era însoţită şi de un proiect de decret,
care sună astfel:
"Carol al II-lea,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţă Naţională Rege al României
La toţi de faţă şi viitori, sănătate:
72 Desbaterile Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din
anul l938, în "Biserica Ortodoxă Română", Bucureşti, anul LVI' nr . 1 -4 ianuarie-aprilie 1 938 p . 4 .
73 Ibidem, nr. 1 1- 1 2, noiembrie-decembrie 1 938, p. 78.
74 Ibidem, p. 78-79.
75 Decret-Lege nr. 2 75 1 1 1 938, " Monitorul oficial " , nr. 1 78 din 5 august 1 938.
'
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Asupra raportului Ministrului Nostru Secretar de Stat Ia Departamentul
Cultelor şi Artelor sub No . . . . din . . . februarie 1 940·
Văzând scrisorile Înalt Prea Sfinţitului Mitro�olit al Bucovinei Visarion Puiu
din 1 5 septembrie 1 93 8 şi 26 aprilie 1 939;
Văzând şi hotărârea Sfântului Sinod din 2 noiembrie 1 93 8, comunicată
Ministerului Cultelor şi Artelor prin adresa No. 254 din 1 8 noiembrie 1 93 8 ;
Am decretat şi decretăm:
Art. 1 - Se primeşte demisia Înalt Prea Sfinţitului Visarion Puiu, arhiepiscop
de Cernăuţi şi mitropolit al Bucovinei, din înalta demnitate ce ocupă, urmând a-şi
regula drepturile la pensie.
Art. II - Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor şi
Artelor este însărcinat cu executarea acestui Decret.
Dat în Bucureşti la . . . februarie 1 940.
Ministrul Cultelor şi Artelor
ss. Ion Nistor"76
Pe contrapagină, însă, Regele face o însemnare puţin l izibilă, dar se înţelege
că avea la cunoştinţă că era o făcătură la m ij loc, cerând alte documente. Peste
câteva luni, se va produce însă îndepărtarea mitropolitului Visarion, prin punerea în
faţa faptului împlinit. I.D.R. Nr. 1 498, publicat în "Monitorul Oficial " , Nr. 1 08 din
I l mai 1 940, ziua plecării de la guvernare a ministrului Ion Nistor, stipulează:
"Asupra raportului Ministrului nostru secretar de stat la departamentul
Cultelor şi artelor sub N-rul 22 239 din 9 mai 1 940;
Văzând scrisoarea Înalt Prea Sfinţitului .Mitropolit al Bucovinei Visarion
Puiu din 1 5 septembrie 1 93 8 ;
Văzând ş i hotărârea Sf. Sinod d i n 1 noiembrie 1 938, comunicată Ministerului
Cultelor şi Artelor prin adresele Nr. 2 545 din 1 9 noiembrie 1 93 8 şi Nr. 8 1 din 1 9
ianuarie 1 940, am decretat ş i decretăm :
Art. 1 - Se primeşte demisia IPSS Visarion Puiu, Arhiepiscop de Cernăuţi şi
Mitropolit al Bucovinei, din înalta demnitate ce-o ocupă, urmând a-şi regula
drepturile la pensie.
Art. 2 - Ministrul nostru secretar de stat la Departamentul Cultelor şi Artelor
este însărcinat cu aducerea la împlinire a prezentului decret.
Dat în Bucureşti, la 9 mai 1 940,
Ministrul Cultelor şi Artelor
(ss) Carol
(ss) Ion Nistor"
Ni se pare neobişnuit de mare timpul scurs între întocmirea proiectului de
decret - februarie 1 940 -, prin folosirea ca temei a unei pretinse demis ii din 1 93 8 şi
sancţionarea de către rege a unui a l t decret, cu a ltă motivaţie, dar cu acelaşi obiect.
76 Originalul se grtseşte la Complexul Muzeal Suceava, Fond
Olga Ştefanovici, în lucrnrea citată mai sus.
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Suspectă este graba cu care a fost întocmit acest decret, autorul lui u itând să
menţioneze data de la care intră în vigoare. Acest decret era perfect contestabil, dar
mitropolitul Visarion renunţă să-I mai conteste în j ustiţie.
Să mai adăugăm faptul că, la 1 noiembrie 1 93 8, Sfăntul Sinod nu a avut
şedinţă de lucru în plen, deci nu putea emite nici o hotărâre. Observăm că ministrul
Ion Nistor face apel Ia două scrisori ale mitropolitului care, de fapt, conţin amenin
ţarea că, de vor continua şicanele şi făcăturile liberale, el va demisiona d in post.
Ministrul Nistor îşi motivează cererea sancţionării I.D.R. pe o aşa-zisă
", prin care Mitropolitul arată că de îndată ce va dobândi un Vicar
declaraţie
"
"
corespunzător, căruia să-i treacă conducerea Eparhiei Bucovinei, va repeta din nou
cererea retragerii Sale din inalta [i]erarhie" . Lăsăm deoparte faptul că mitropolitul
nu se putea retrage din inalta ierarhie, chiar la pensie fiind, dar el nu a depus
niciodată o cerere de retragere. O afirmă singur şi o confirmă atitudinea Sfântului
S inod din 1 942, atunci când a fost rechemat între membrii Înaltului for bisericesc,
care avea aproximativ aceeaşi componenţă din 1 940. În şedinţa din 2 decembrie
1 942, mitropolitul Visarion afirmă: "La I l mai 1 940, apare în «Monitorul oficial»
al statului nostru un decret regal prin care se aduce la cunoştinţă publ ică neadevărul
că eu mi-aş fi dat demisia din postul de mitropolit al Bucovinei, spre a trece la
pensie, şi, până astăzi, eu încă nu ştiu lămurit pentru care motive s-a făcut acel
Decret, nici cum a privit Sfăntul Sinod asemenea act, deoarece nu am primit din
partea nimănui vreo comunicare în legătură cu acel Decret fals al Guvernului
politic de atunci, iar în cancelaria sinodală nu este nici o demisie dată de mine. Am
aflat numai că Sfântul Sinod ar fi luat pur şi simplu cunoştinţă de publicarea acelui
decret, iar unii dintre ierarhi, cu deosebită bucurie, şi s-a procedat apoi într-o
regretabilă şi neobişnuită grabă la ocuparea catedrei mele, ca şi cum ar fi fost
canonic vacantă"77•
Răspunzând unei scrisori, adresate preotului Casian Bohatyreţ, Ia 28 aprilie
1 957, din exil, Visarion Puiu scria: " Ştiut este cum preluarea eparhiei mele
Bucovina s-a făcut de Regele Carol II şi guvernul liberal, cu Tătărăscu în frunte
(din stăruinţa evreilor speriaţi că am chemat, pentru exploatarea pădurilor
Fondului, o firmă germană, ce făcea mare concurenţă preţurilor ridicole cu care
exploatau dânşii) şi de politicieni locali, în frunte cu I ancu Nistor (pentru că nu
ţineam seama de dânsul cum ar fi vrut şi s-a făcut unealta regelui), printr-un decret
regal fals, în care se spunea că mi-aş fi dat demisia. Dar eu demisie nu am dat
nimănui, adică, nici Patriarhiei, nici Regelui, nici Ministerului Cultelor, iar
ameninţat fiind eu cu felurite măsuri poliţieneşti, silindu-mă să plec, am lăsat
scaunul Mitropoliei cu pace (mai cu seamă că prieteni i de la Curtea de Ca saţ i e d i 1� �
Bucureşti m-au sfătuil să n u fac recurs în zadar în Justiţie, ea fi i nd sub comanda
78
Rege l u i şi a guvernelor politicc" •
Samavoln icia aceasta nu a rămas fără urmări : "Profesorul N. Iorga s-a m i rat
m u lt de ucea în lâm plare a plecării mele :;ti mai găsea vinovată ş i i nd i fe re n ţa c l eru l u i
77

:;>.:dintele s r. Sinod, 1 94 2 .
, . 11. Stava. ncht:, Mitropolitul Visarion Puiu
r

, Doc.

1 04, p. 256 -2 5 7 .
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local: Cum se poate să privească doctorii bucovineni atât de rece un asemenea act
strigător? Şi i-am spus: Preoţimea bucovineană a trăit în atmosferă străină, dar
superioară, austriacă; ea este înmărmurită de frământările politice văzute acum!
Protestul său la rege a rămas fără urmare: Ia palat erau vreo trei bucovineni sus-puşi
şi cuvântul lor era zilnic auzit de rege. De rolul vlădicii Tit, să vorbească alţii . . .
Dar a venit valul mare istoric al schimbărilor politice mari, care a măturat pe toţi
cei vinovaţi. Kaiserul Iosif II, deşi catolic, rămâne ctitor, iar Carol II, ortodox şi
român, şi cârmuirea lui română, din 1 940, duşmană bisericii bucovinene"79•
O dată ce obţinuse Î.D.R. nr. 1 498, publicat în 1 1 mai 1 940, privind primirea
demisiei m itropolitului Visarion, Nistor pleacă, în 1 1 mai, de la conducerea
Ministerului Cultelor, dar nu înainte de a smulge regelui decretul datat 9 mai şi
publicat la 1 1 mai, când el nu mai purta oficial responsabilitatea. În locul său, este
numit profesorul universitar de la Chişinău, Ştefan Ciobanu, cu un ministeriat scurt
( I l mai - 4 iulie). 1. Nistor revine în guvernul Gheorghe Tătărăscu, pentru o
săptămână, ca ministru secretar de stat (28 iunie - 4 iulie 1 940).
La fel va proceda şi cu Fondul B isericesc. La 28 iunie 1 940, Ştefan Ciobanu,
părăsea Guvernul . Cu o zi înainte, contrasemna Înaltul Decret Regal d in 27 iunie
1 940, prin care regele Carol al II-lea, reorganiza Fondul B isericesc din Bucovina,
decret apărut în "Monitorul Oficial " din 29 iunie 1 940. Nu trebuie uitat: în 28 iunie
1 940, Uniunea Sovietică îşi revărsa puhoaiele cotropitoare peste Basarabia, Nordul
Bucovinei şi Ţinutul Herţa, fără ca România să opună vreo rezistenţă. În acele
ceasuri tragice, politicienii bucovineni se foloseau de starea de uluială care
cuprinsese societatea românească, pentru realizarea planului mai vechi de
subordonare a Fondului Bisericesc voinţei lor politice.
Prin art. 1 al acestui Î.D.R., Fondul Bisericesc este pus "sub Înaltul patronaj al
Maiestăţii Sale Regelui", asigurând acestuia dreptul de a numi membrii Eforiei,
administratorului şi subadministratorului, prin aprobarea bugetelor anuale şi prin
"
"afectarea excedentelor bugetare pentru scopuri sociale şi culturale în B ucovina (art. 3).
Prin aceste prevederi, practic, Mitropolia Bucovinei era lipsită de orice
ingerinţă în folosirea proprietăţii sale, în totalul dispreţ al legilor Regatului Român.
Momentul ales pentru promulgarea acestui Decret-Lege era deosebit de grav şi
pe ntru Mitropol ie. M itro po l i tu l Visarion era demis, iar suplinirea era asigurată de
episcopul Lucian Tritean u, care anunţase că nu va candida la scaunul vacant şi abia

în 13 iulie 1 940 a fost ales Tit S i med rea, fost episcop la Hotin.
Îndepărtarea m itropol itu l ui Y isarion era, aşa cum am văzut, un fapt aşteptat.
Motivul principal este subl i11 iat în broşura A verile b isericeşti din Bucovinu,
publicată după noiembrie 1 9 3 9 : "În zilele noastre, însă, Fondul acesta este
cunoscut mai mult din faima neplăcută, datoriU\ chipului abuziv în care s-nu făcut
exp loatările sale foresticre, după reven irea Bucovint!i la patria-mamă, adecă an ii
politicianismului, cum şi cu pri lejul încercărilor degh izate ce se fac uneori,
ogl i nd ite în presă, pentru ca ace ste averi să fie luate sub adm inistrarea statului, în
79

Ibidem, Doc. 124, p. 286.
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socotinţa c ă ar fi mai lesne folosite d e diverşi profitori, ceia c e a r constitui şi o
nouă secularizare de averi bisericeşti, tocmai într-o vreme când ele, printr-o mai
bună gospodărire, pot da roade nebănuit de însemnate"80 •
Răspunzând, la 20 aprilie 1 958, părintelui Casian Bohatyreţ, mitropolitul
Visarion afirmă: "Se vede bine acum motivul politicienilor, ce a subminat situaţia
mea de atunci (unnărit ani de zile să fie îndeplinit, în complicitate cu câţiva sinodali,
îndeosebi mitropolitul Bălan, pentru că îi luasem eparhia Maramureşului, de care el
nu se îngrij ea). Apoi isprava Partidului politic Liberal, dorind tot de mult să pună
mâna pe Fond, iar, ca să-I poată avea mai lesne, agăţau şi pe rege (În proiectul lor
dintâi, pentru «Patronatul» aceluia prevedeau cinci milioane anual.)"8 1 •
S e încheie astfel, trist şi murdar, o epocă de mare înflorire a Bucovinei.
Protagoniştii acestei dureroase pagini din trecutul românesc al Bucovinei îşi vor
urma destinul, într-o lume care, d incolo de aparenţe, avea să devină, pentru
amândoi, vrăj maşă. Semnificativ, la 1 februarie 1 946, scrie mitropolitul pribeag:
"Ce rost are ocuparea Finlandei, a statelor baltice, a Poloniei, a României, Ungariei
şi Bulgariei? Ce rost are pretenţia absurdă de a cuceri teritorii din Turcia şi Iran?
Tot la Dardanele şi gurile Dunării. Ce rost are pretenţia fantastică a Sovietelor de a
ocupa Dodecanesul şi Tripolitania? Dacă Sovietele cer retragerea oştilor engleze
din Grecia, dorite şi cerute de această ţară, a fortiori se impune retragerea trupelor
sovietice din toate ţările ocupate de dânsele, arătate mai sus.
Dar nu numai atât. E timpul ca năvălirilor dinspre Răsărit să li se pună
definitiv un zăgaz, peste care ele să nu mai treacă. Instinctelor de cuceriri teritoriale
străine şi nedrepte să li se pună sfârşit"82 .
Rămas în ţară, I. Nistor se iluzionează cu ideea că se poate colabora cu noii
stăpâni . Nicolae Grămadă ne lasă o mărturie edificatoare în acest sens: " În vara
anului 1 946, în preajma conferinţei de pace, situaţia, sub raportul propagandei în
străinătate, se prezenta destul de trist. M-am gândit că ar fi utilă cauzei româneşti
strecurarea în străinătate a prezentului proiect de rezoluţie, ca fiind votat de
asociaţia foştilor vol untari bucovineni din armata română în războiul de întregire
naţională. În scopul acesta, în vara anului 1 946, am plecat la Bucureşti, unde am
luat contact mai întâi cu praf. univ. I. Nistor, căruia i-am expus planul meu. Praf. I.
Nistor mi-a răspuns însă ironic: «Cine vrea să devie erou, n-are decât să încerce
realizarea unor astfel de acţiuni, ca cea proiectată. Iată, de pildă, Gheorghiu Dej a
luptat, a suferit şi a izbutit». Răspunsul acesta m-a mirat şi m-a întristat adânc.
Praf. Nistor avea în acel timp o situaţie personală admirabilă: era secretar gen[erai]
al Academiei Române, cu locuinţa în edificiul acestei instituţii şi era în acelaşi timp
şi preşedintele Consiliului de administraţie al unei bănci "83 .
Ro

Averile bisence:jli din Bucovina, 1 939. p. 6 .
D . Stovarache, up. cii. . p. 2 8 5 .
9 2 Ibidem, Doc. 3, p . 8 9-YO.
KJ Mihni-Aurelian Căruntu, 1 94 1 - un nou inceput pel11ru Bucovina.
Anuarul Muzeului National al Huc.ovinei", anul XXI, 1 994, p. 3 H .
91
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Acum, însă, când V isarion Puiu şi Ion Nistor sunt amândoi trecuţi în lumea
cea fără de dor şi parcă tot mai uitaţi în mormintele lor, preţuirea noastră trebuie să-i
îmbrăţişeze pe amândoi, recunoscându-le meritele şi roadele muncii lor, depuse în
slujba neamului românesc.
Visarion Puiu, metropolite de la Bucovine (1935-1944),
un martyr de la dignite orthodoxe
(Resume)

L'etude est consacr� au m�tropolite de la Bucovine, Visarion Puiu (27 f�vrier 1 879 - 1 0 aofit
1 964), et l'auteur comm�more ainsi la marte de celui-ci, en exil, il y a quatre decennies.
Dans le contexte politique et social de la Roumanie de son temps, la biographie de Visarion
Puiu met en lumiere les faits de ce pr�lat dans les dioceses Argeş et Bălti et puis dans la Metropolie
de la Bucovine, a Cernăuti. L'administration correcte et raisonnable du Fonds de I' Eglise Orthodoxe
de la Bucovine, les placements masifs et d'int�ret public, l'appui accord� aux jeunes �tudiants et aux
soci�t�s culturelles, l'activite missionnaire sant les traits dominants de l'activite du metropolite de la
Bucovine, Visarion Puiu.
Mettant en valeur nombreux documents d'archives, parfois inedits, l'etude evoque le destin
dramatique d'un prelat exemplaire de I' Eglise Orthodoxe Roumaine au siecle passe, dans une epoque
marquee en Roumanie par l'assaut du communisme.
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LITERATURA GERMANĂ ÎN CORESPONDENŢA
LUI LECA MORARIU ŞI CÂTEVA PROBLEME
DE ISTORIE LITERARĂ (II)
D. VATAMANIUC

Corespondenţa lui Leca Morariu cu Cornel Hahon, profesorul de latină de la
Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi" , din Rădăuţi, care a fost publicată în " Analele
B ucovinei" (2/2002) cuprinde, alături de poezia În lazaretul din Verona, traducere
din germană din lirica lui Hermann von Gilm, Im Feldspitale zu Verona, încă o
poezie, Soţia, traducere din germană. Este integrată în scrisoarea din 23 noiembrie
1 953, trimisă de la Râmnicu-Vâlcea, unde soţii Leca şi Octavia se aflau în refugiu.
Se indică în finalul traducerii: " După Frauenliebe de Otto von Leixner ( 1 847-1 907)" .
Otto von Leixner-Grlinberg (24 aprilie 1 847 - 1 2 aprilie 1 907) este autorul
unui tratat, Geschichte der deutschen Litertur, tipărit la Leipzig, în 1 893 .
Problemele l iteraturii germane le prezintă şi în alte două tratate: Geschichte der
Literatur aller Volker, în patru volume, tipărit la Leipzig în 1 897 şi 1/ustrierte
Geschichte des deutschen Schriftthums in volksthiimlicher Darstellung, în două
volume, tipărit la Leipzig şi Berlin, tot la Otto Spamer, editorul său. Tipăreşte şi un
volum de scrisori: 1888 bis 1891. Soziale Briefe aus Berlin (Berlin, 1 89 1 ). U ltima
ediţie din tratatul asupra literaturii germane se tipăreşte postum la Leipzig, în 1 9 1 6.
Pe copertă figurează, ca autor, şi Ernst Friedlaender. Deşi istoric al literaturii
germane, nu este menţionat în enciclopediile mai n oi .
Otto von Leixner este, alături de aceste tratate, autor a numeroase lucrări,
unele publicate în broşuri efemere. Investigaţiile nostre pentru identificarea
originalului german al poeziei traduse de Leca Morariu nu au fost încununate de
succes. Textul ne-a fost pus la d ispoz iţie de Helmuth Frisch, profesor la
Universitatea din Bochum, pe care l-am asociat la elaborarea ediţiei naţionale a
operei lui Eminescu pentru textele germane. A tipărit o ediţie a lor Sursele germane
ale creaţiei eminesciene, în două vo l u m e , lucrare de referinţă apărută în 1 999 şi
prem iată de Academi a Română. Helmuth Frisch identi fică poezia într-o carte,
Randbemerkungen eines Eins ied!ers [Observaţii marginale ale unui eremit] , tipărită
la Berlin în 1 884 şi păstrată la B iblioteca din Gottingen, o ca1te în care nimen i nu
s-ar fi p utut gândi că se găseşte şi o poezie. Textele, de o mare varietate. st.: 'll
grup ate în secţiun i : l. A us dem Leben, II. Moderne Menchen, III. Randglussen in
A nalele Bucovinei, X I , 1, p.
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Vers und Prosa, IV. Fabeln, V. Zur Literatur. Poezia figurează în secţiunea a III-a
şi la sumar poartă titlul Frau, Ehe, Erziehung.
Frauenliebe
O gllicklich, wer ein weib gefunden,
Das treue hălt in bittem Stunden !

Ein frischer Quell in Wiistenein,
Sie konnen nicht so trofttlich sein.

Es kann nicht Gold und Edelstein
Gleich ihrer Liebe Kostlich sein.

Hat auch das Gllick gewendet sich,
Sie schlingt den trenen Arrn um Dich:

Mit milder Hand und gutem Wort
Scheucht sie von Dir den Kummer fort,

" Wenn n ichts in Treuen zu Dir hălt
Wein Lieben nie zusammenfallt.

Und aus dem l ieben Angesicht,
Ich trage gem mit Dir die Noth,

Dir strahlt ein trostend Sonnenlicht 
Und hab'genug an trocknen Brod.

Im winterschnee das Tannengrlin,
In dunklen Năchten Stemengli.ihn,

Ich misse nicht des Lebens Luft,
Wenn Du mich hegft an Deiner Bruft"

O gliicklich, wer ein weib gefunden,
Das treue hălt in bittem Stunden!

Şi Leca Morariu:
Soţia
Femeie cine şi-a aflat,
Soţie cu adevărat!

Ş i soarta de ţi s-a schimbat
Ea tot la fel te-a-mbrăţişat:

Nici aur şi nici nestimate
Nu sunt ca harurile-i toate.

" Că de te-ar părăsi chiar toţi,
Iubirea mea s-o stingi nu poţi.

Cu mână blândă, vorbă bună
Restriştea ea mi-o răzbună.

Credincios îndur cu tine soarta
Ş i-n chiot chiar înfrunt şi moartea!

Şi din iubita ei privire
Zâmbeşte-a soarelui lucire.

Orişice-ar fi - la peptul tău,
E viaţa mea, e sufletul meu ! "

Verdeaţa bradului în nea
Ş i-n bezna nopţii colo-o stea,

Femeie cine şi-a aflat
Soţie cu adevărat!

Leca Morariu se identifică sentimental cu îndrăgostitul din poezia citată şi
caută să traducă cât mai aproape de original, în versuri cu rimă, cum nu este
situaţia peste tot şi la poetul german. Se remarcă şi traducerea versului " Sie konnen
nicht so trofttlich sein" = "Nu pot mai alinând să fie" . Primele două versuri, reluate
şi în final, au un caracter aforistic.
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Originalul german nu se găseşte, cum am arătat mai sus, în lucrări la
îndemâna oricui şi rămâne deschisă întrebarea dacă Leca Morariu cunoştea lucrarea
Randbemerkungen eines Einsiedlers. Ar fi posibil ca poeziile traduse de Leca
Morariu să figureze într-o antologie pe care o avea în refugiul său. Poezia este
tradusă în Spitalul Cantacuzino din Bucureşti, cum aflăm din scrisoare, unde se afla
internat. Cunoaşte un turc din Dobrogea, cu care poartă discuţii privind arhivele din
Istanbul. Găsea că absenţa unui Institut de turcologie constituia "o mare lacună în
ştiinţa românească" .
Poezia prezintă importanţă şi dintr-o altă privinţă. Este şi un document al
vieţii de famil ie, ireproşabile, a profesorului cernăuţean . Nimic nu ilustrează mai
bine această situaţie decât faptul că toate scrisorile sunt semnate: O. şi Lec [Octavia
şi Leca], adică şi în numele soţiei sale, chiar dacă sunt redactate numai de el. La fel
a procedat şi I. E. Torouţiu, cumnatul lui, care a trecut cu iniţială numele soţiei
sale, E[lvira], în lucrările pe care le-a tipărit.
Corespondenţa lui Leca Morariu cu Cornel Hahon ridică şi alte probleme de
istorie l iterară.
Litterature allemande dans la correspondance de Leca Morariu
et quelques problemes d'histoire litteraire (Il)
(Resume)

Pendant le temps ou l'on etait refugie, Leca Morariu a ete en correspondance avec le
professeur Cornel Hahon, de Răd!iuti. Dans une lettre de 23 novembre 1 953, Leca Morariu a inclus
une traduction du poeme allemande Frauenliebe, ecrit par Otto von Leixner. L'auteur d'article
presente l'oeuvre d'ecrivain allemand, peu connue aujourd'hui, et commente la poesie, insistant sur la
semnification sentimentale de la poesie pour Leca Morariu.
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NATIONAL
ŞI PROVINCIAL ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ
.
DIN BUCOVINA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
ROD! CA IAŢENCU

Consideraţii generale

După unificarea teritoriilor româneşti, în anul 1 9 1 8, "regândirea domeniului
naţional" a presupus elaborarea unor strategii de integrare într-un spaţiu unitar a unor
provincii "cu specificităţi greu de armonizat cu cele din Vechiul Regat" 1 • În vederea
integrării noilor provincii în spaţiul românesc, factorii politici au iniţiat proiecte
cultural-educaţionale care priveau omogenizarea instituţională şi legislativă,
înlocuirea elitelor străine şi dezvoltarea elitelor naţionale, cultivarea conştiinţei
naţionale. Un aspect deosebit de important era şi acela al depăşirii graniţelor
regionale printr-o mobilizare culturală care putea asigura unitatea naţiunii în noul
context politic creat după anul 1 9 1 8. Programele culturale elaborate de statul român,
în virtutea cărora acesta apărea ca o veritabilă "academie" de promovare a culturii
naţionale, au vizat dezvoltarea unor iniţiative diverse, mergându-se până la ideea
formării unei comisii de specialişti care avea în plan elaborarea unui anteproiect al
organizării culturale a provinciilor româneşte . Chiar dacă această iniţiativă n-a fost
finalizată, ea demonstra preocuparea venită din partea Vechiului Regat care, "ca un
primus inter pares între provinciile româneşti" şi-a asumat sarcina consolidării
culturale a statului român prin intervenţii cu caracter general şi unitar. Dar, la 1 9 1 8,
ţara s-a întregit cu teritorii provenind din regiuni culturale diferite, teritorii în care s-a
manifestat o oarecare criză de solidaritate generată de "îndoita fierbere [ . . ], fie
pentru adaptarea la noile împrejurări şi la făurirea unei singure culturi, fie pentru
apărarea vechilor tradiţii şi împotrivirea la schimbare [ . ]"3.
Procesul reintegrării Bucovinei în spaţiul românesc nu a fost lipsit de
dificultăţi, legate de soluţionarea raportului centru - provincie, din perspectiva
acceptării sau neacceptării existenţei unui fenomen regional manifestat la nivel de
.

·

. .

1 L. Nastasă, Imposibila alteritate. Note despre antisemitismul universitar din România, i 920i 940, în identitate - alteritate în spaţiul cultural românesc, voi. îngrijit de Al. Zub, Iaşi, Editura
Universităţii AI. L Cuza". 1 996, p. 346.
2
Boabe de grâu" (Bucureşti), I, 1 930, nr. 1 , p. 54.
3 ibidem.
..

..
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provincie. Acest proces istoric nu a început în condiţii dintre cele mai bune, unii
d intre bucovineni fiind neîncrezători în trăinicia actului unirii de la 1 9 1 8. Pe fondul
introducerii noii legislaţii româneşti s-au manifestat atitudini rezervate sau de refuz
a aplicării măsurilor administrative, cauzele acestor atitudini fi ind legate de
perpetuarea unei mentalităţi regionale influenţată de tradiţiile Bucovinei austriece.
De asemenea, centralismul promovat de guvernul român a stârnit reacţii negative în
rândul elitelor bucovinene, nemulţumite de ignorarea opţiunilor lor de integrare
graduală a provinciilor în spaţiul românesc, printr-un proces de unificare sensibil la
nevoile locale. O. Ghibu, fost secretar general al Învăţământului în Consiliul
Dirigent al Transilvaniei, într-o lucrare asupra proiectelor de reformă a sistemului
de învăţământ, aprecia că politica de unificare educaţional-culturală a fost formală
şi nu a dus la rezolvarea problemelor specifice existente la nivel de provincie, astfel
încât nici zestrea culturală bogată a teritori i lor alipite la 1 9 1 8 României, nu putea fi
incorporată în noua ordine4 • Pornind de la ideea că problemele Bucovinei trebuie
înţelese la Bucureşti şi că unificarea nu este identică cu asimilarea, T. Brăileanu
afirma că " legile şi întocmirile Vechiului Regat nu pot fi introduse fără orice
pregătire şi studiu prealabil în provinci ile alipite", unificarea completă, inclusiv cea
culturală (care forma numai o parte din complexul de probleme ce trebuiau
rezolvate), putându-se înfăptui în 8 sau 1 2 ani , după timpul necesar formării unei
noi generaţi i5 • Apreciind rezultatele procesului de acomodare a instituţii lor care
"
" serveau în mod direct sau indirect afirmării şi apărări i individualităţi politice ,
autorul întrevedea, ca singură modalitate de a "asigura perpetuarea, regenerarea şi
consolidarea societăţii ", crearea şi a unor instituţii cultural-educaţionale, eliberate
de "d ictatura puteri i temporare, politice" . T. Brăileanu făcea aluzie la situaţia din
sistemul şcolar bucovinean, unde existau probleme specifice care "ameninţau să
transforme Bucovina [ . . . ] într-o provincie sui generis, cu interese specifice, opuse
cu desăvârşire intereselor organismului politic unitar" ; mulţi intelectuali
bucovineni " s-au aruncat în braţele politicii şi au atras şi instituţiile puterii
spirituale în sfera de influenţă şi sub dominaţia puterii temporale" , de aici rezultând
o " decadenţă pronunţată, o dezorganizare şi atomizare a societăţii bucovinene" ,
care a avut consecinţe negative în procesul de reintegrare a Bucovinei în spaţiul
românesc6 •
Deşi, înainte de 1 9 1 8, Bucovina intrase, aşa cum afirma T. Brăileanu, într-o
fază
de renaştere " prin "contactul cu puterea spirituală a Regatului" , etapă care a
"
deschis calea pentru o "dezvoltare armonică a organismului românesc"' , iar
procesul de reintegrare culturală a provinciei a fost subordonat perspectivelor
deschise societăţii româneşti prin " aportul fiecărei provincii la înflorirea culturală
4 Irina Livezeanu, Cultură şi naţionalism în România Mare. 1 918-1930, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1 998, p. 55.
5
Cugetări" (Cernăuţi), 1, 1 920, nr. 12, p. I l .
6 T. Brăileanu, Sociologia şi arta guvernării. Articole politice, ediţia a 11-a, Bucureşti, Editura
Cartea Românească, 1 924, p. 3 1 6.
7 Ibidem, p. 3 1 5.
..
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care nu poate şi nu trebuie să plece numai de la Bucureşti "8, după anul 1 9 1 8
Bucovina a cunoscut o perioadă de "vid cultural"9 • Acesta se datora noilor condiţii
sociale, politice, economice care "au fracturat o anumită organicitate" şi au scos în
evidenţă decalaj ul între tradiţia culturală din Vechiul Regat şi cea din Bucovina,
unde nu a existat omogenitatea "unui tip clasic de cultură bucovineană" 10 • La
nivelul provinciei, transformările culturale şi impunerea unei identităţi româneşti
au fost procese dificil de realizat, datorită nu atât prezenţei unei importante
populaţii m inoritare cât perpetuării unei mentalităţi regionale influenţată de
moştenirea austriacă. "Nu este colţ de ţară în această Românie întregită, arăta
Al. Procopovici, în care n-ar mai fi de alinat o durere, de vindecat o rană [ . . . ] . Dar
pe noi nu ne pândesc numai dezordinea de afară şi vecinul neîmpăcat cu gândul că
nu mai poate să robească glia noastră strămoşească [ ], ne pândeşte, mult mai rău,
moştenirea vechilor păcate de sub toate stăpânirile, care întunecă minţile şi închide
orizonturile, nelăsând să pătrundă vederile decât până la ceea ce ar putea satisface o
ambiţie deşartă, ar putea uşura un regret după lucruri care nu se mai pot întoarce
[ . . . ]" 1 1 • De pe aceleiaşi poziţii, G. Rotică a semnalat existenţa unei " mentalităţi
păgubitoare" la uni i români bucovineni, care afirmau că " gradul de cultură al
populaţiunii din Cernăuţi ne dă dreptul să aşteptăm ca lumina ce radiază de aici va
străluci şi asupra Vechiului Re�at şi îl va aduce pe acesta la înflorire sub
conducerea noastră intelectuală" 1 Explicaţia existenţei unei asemenea stări de
spirit autorul o găseşte în faptul că moştenirea austriacă a lăsat în mental itatea
bucovineanului o "Vienă morală" : "Ne iubim neamul, dar vedem lucrurile din ţară
printr-un strat de dispreţ pe care V iena 1-a aşezat, pe nesimţite, zi de zi, un veac şi
j umătate, pe ochii sufletului nostru [ . ]; destul de puternică e însă Viena care s-a
fortificat în simţirea şi cugetarea noastră" 13 . Tocmai datorită perpetuării unei
asemenea mentalităţi, revendicările regionale au apărut ca j ustificate în concepţia
unor intelectuali bucovineni, deşi transilvăneanul Al. Busuioceanu avertiza că
unificarea culturii naţionale nu se va putea realiza "dacă în vi itoarea noastră
întrumare culturală ne voi cui rasa tot în regional ismul la care [ . . ] nu am renunţat
încă [ . . ] . Pentru Ardeal nu există decât o singură problemă culturală şi de ea
atârnă promovarea întregii noastre culturi naţionale. E o renunţare. Renunţare la
cultura străină [ . . . ], întoarcere la acea idee a latinităţii [ . . ] . Când în locul
regionalismului de acum, din care nu va putea răsări decât un antagonism negativ şi
. . .

•

.

.

.

.

.

8 Sextil Puşcariu, Perspective culturale, extras din " Gând românesc " (Cluj), II, 1 934, nr. 9-1 O,
Cluj, 1 934, p. 1 O.
9 Mircea A. Diaconu, Mişcarea
" /canar ". Literatură şi politică în Bucovina anilor '30 (în
continuare se va cita Mircea A. Diaconu, Mişcarea " /canar "), Iaşi, Editura Timpul, 1 999, p. 84.
10 1
. Piticariu, Autonomie sau centra/izare, în Glasul Bucovinei", I I, 3 1 ianuarie/1 2 februarie
"
1 9 1 9, p. 1 .
11
"
"Glasul Bucovinei , I I I, 14 ianuarie 1 920, p. 1 .
12 Ibidem, 22 ianuarie 1 920, p. 1 .
1 3 G. Rotică, Dintr-un colţ al României Mari. Ecouri bucovinene (1 918-1920), Bucureşti,
Editura Cartea Românească, f. a., p. 4-5.
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incapabil de creaţie, vom ajunge Ia ideea unui adevărat pan latinium cultural [ . ],
atunci problema culturală va fi rezolvată" 14 •
În epocă au reţinut atenţia discuţiile asupra regionalismului cultural 1 5 , văzut
ca "mentalitate ce se afirmă sub semnul celui mai fanatic românism " 16 - cazul
Bucovinei, ca dovadă a manifestării conştiinţei româneşti, ca " aport la opera de
emancipare şi ridicare a nivelului cultural, economic, social al colectivităţii " , ca o
piedică în faţa tendinţelor de uniformizare pripită. " La un popor atât de unitar cum
e al nostru, arăta S. Mehedinţi, putem vorbi fără nici o sfială despre regionalism.
Pentru noi primejdia nu e accentuarea caracterului provincial [ . . . ] ci, din contră,
primejdia mare e tocmai tendinţa de nivelare pripită" 1 7 • Tocmai de aceea
" provincia nu se mulţumeşte numai cu ce-i vine de la centru, îşi făureşte o mişcare
proprie. Nu se mulţumeşte Ia funcţiunea de satelit pe care o avea înainte. Î ntinderea
teritoriului sufletesc nestingherit de bariere a causat acest fenomen cu totul nou în
istoria noastră culturală. Dacă unirea nu ne-a adus o descentralizare în alte direcţii,
a produs-o în domeniul intelectual. Tendinţa de a înjgheba centre regionale se
iveşte viguros" 18 • Dezbaterile asupra regionalismului au scos în evidenţă faptul că
acesta " nu înseamnă a te închide între hotarele provinciei tale ci, dimpotrivă, a
răspândi specificul regional în toate publicaţiile româneşti " 19 • În perspectiva ideii
conform căreia cultura unei provincii trebuie să fie o sinteză, se avertiza că
" provincia nu este numai un organ de asimilare a valorilor produse în marile centre
ale vieţi i culturale, ci trebuie să devină în acelaşi timp un semeţ focar de creaţie"20 •
Toate aceste tendinţe de autodefinire şi valorizare a provinciilor au fost subordonate
principiului " localismului creator", elaborat de Al. Dima. Acesta a încercat să
înlăture, în cadrul grupării intelectuale "Thesis" (formată la Sibiu în 1 932),
conceptul conform căruia provincia "a fost un ţintirim al valorilor culturale"2 1 • Prin
. .

14

"
"Glasul Bucovinei , II, 1 1 /24 martie 1 9 1 9, p. 3 .
1 5 Dezbaterile asupra regionalismului, c a fenomen general care a caracterizat viata provinciilor
româneşti după 1 9 1 8, vizau două aspecte: primul se referea la "ermetizarea regională, la rezistenţa la
orice pătrundere reciprocă, la lipsa de încredere şi bunăvoinţă pentru tot ce nu e din regiune" şi
celălalt aspect era cel al "violentării sensibilităţilor regionale printr-un expansionism regional
unilateral, care caută să impună tipul de om şi felul de viaţă al unei singure provincii [ . . . ] ca standard
pentru toată ţara" . Cf. "Revista B ucovinei" (Cernăuţi), 1, 1 942, nr. 6, p. 269-270.
"
16 "Revista Bucovinei , II, 1 943, nr. I l , p. 542. "Când acest regionalism, accentuăm, e vorba
numai de cel spiritual, există ca mentalitate, când această mentalitate se afirmă sub semnul celui mai
fanatic românism, crescut din sângele nostru ca un scut de apărare împotriva străinismului cotropitor,
[ . . . ] de ce să dăm cu tăvălugul [ . . . ] peste toate realităţile bucovinene care sunt româneşti [ . . . ],
integrate în viata şi istoria românilor [ . . . ] " .
"
17 Simion Mehedinti, Regionalism cultural, în "Năzuinţa . Literatură. Ştiinţe. Arte (Sibiu), 1,
1 922, nr. 1 , p. 4-5.
"
1
8 "Junimea literară (Cernăuţi), XIII, 1 924, nr. 1 1- 1 2, p. 534.
"
1 9 "Freamătul literar (Siret), V, 1 937, nr. 1 --6, p. 64--65.
20
Al. Dima, Popas înainte de drnm, în "Provincia literară" . Revistă de literatură, critică, artă
(Sibiu), III, 1 934, nr. 1 , p. 1 .
21
1 . Hangiu, Dicţionarnl presei literare româneşti, 1 790-1 990, r'diţia a II-a revizuită şi
completată, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1 996, p. 248.
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"
" localism creator Al. Dima înţelegea o fonnulă a culturii care "cuprinde c a puncte
cardinale cunoaşterea în realitate şi valorificarea în creaţie a latenţelor specifice şi
pitoreşti ale locului. Folosind termenul de «localism» ci nu pe cel mai uzitat de
«regionalism», care a început în latura culturală chiar să fie învăluit de o accepţiune
peiorativă, noua formulă culturală se simte mai solidară cu realitatea imediată care
e mai puţin regiunea, pe cât un anume punct geografic din cadrul ei, un loc precis
demarcat sociologic" . Local ismul creator, afirma Al. Dima, " mai înţelege [ . . . ] să
întreprindă opera de sprijinire a talentelor [ . . . ]. Nu înţelegem îndrumarea aceasta
numai cu ajutorul revistelor locale, ce pot aduce o contribuţie valoroasă, ci ne
gândim [ . . ] la crearea unor grupări intelectuale" . Localismul creator mai însemna
"crearea unui alt mediu cultural în centrele urbane de seamă cu scopul de a menţine
viu interesul pentru noile valori ale culturii generale şi de a salva astfel pe
adevăraţii provinciali intelectuali de naufragiul teribil al purei profesionalizări,
acest nucleu de cultură având m isiunea de a întreţine cu devoţiune cultul Ideii,
îndepărtând pe intelectuali [ . . . ] de la meschinele interese ale unei vieţi cotidiene
fără orizont spiritual "22 • Al. Dima găsea j ustificarea apariţiei unui asemenea
program cultural în "tradiţiile localiste ale culturii româneşti, în consideraţii de
ordin sociologic, prin existenţa caracteristică a ţinuturilor, de filosofie a culturii
regionale, de etică socială, de naţionalism"23 . Conceptul elaborat de Al. Dima se
integra, în mod firesc, în planul preocupărilor de valorificare a culturi i locale,
preocupări care scoteau în evidenţă nevoia de autodefinire ce caracteriza
intelectual itatea provincială.
Una dintre modalităţile adoptate în scopul valorificării tradiţiilor locale, care
a accentuat " emanciparea provincială" , văzută ca sprij initoare a intereselor
culturale, a fost cea a revistelor de provincie sau regionale24 , a căror apariţie a dus
la organizarea unui adevărat "sistem celular în cultura română"25 . Pornindu-se de la
ideea că " provincia nu poate fi inferioară capitalei " , că ea luptă împotriva
"
"centralismului talentelor , rostul revistelor de provincie era definit prin
capacitatea acestora de a stimula şi sincroniza creaţia culturală regională cu cea
naţională. Publicistica provincială trebuia să urmărească două scopuri: "de a fi o
bună informatoare locală şi de a da o orientare ideologică sănătoasă cititorilor.
"
Provincia trebuie să-şi aibă glasul ei, independent de formule străine 26 . Î n acelaşi
timp, revistele de provincie îşi asumau şi rolul de luptătoare împotriva " falselor
.

"
" Blajul , II, 1 935, nr. 4, p. 1 73-1 75.
Ibidem, p. 1 75 .
2 4 Nu întotdeauna revistele de provincie erau asimilate cu cele regionale, în epocă reţinând
atentia discutiile despre diferenta între revistele regionaliste "ce aduc realul aport al regiunii " la viata
culturală, singura lor preocupare fiind de a se apropia de revistele bucureştene" şi cele de provincie,
"
"ce nu se manifestă decât de dorul de a parveni al provinciei şi nu au nimic în comun cu regiunile.
Cf. N. N. Vasiliu, Reviste de provincie şi reviste regiona/iste, în "Ţara de Jos" (Bucureşti, Bârlad).
IV, 1 927, nr. 2-3. Apud "Junimea literară", XVI, 1 927, nr. 3-4, p. 1 2 1 .
"
25 " Provincia literară , I II, 1 934, nr. 3 , p . 3 1 .
26
.,Noua Gazetă de Vest" (Oradea), I II, nr. 559, 22 martie 1 938, p. 2.
22

23

·

"

, · ·

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

92

Rodica Iatencu

6

valori bucureştene care privesc cu d ispreţ valorile provinciale"27 • A vând spirit de
obiectivitate, revistele de provincie aveau menirea de a îndeplini "două mari
chemări: afirmarea de noi talente şi păstrarea caracteristici i fiecărui colţ de ţară"28 •
Analizând interpretările unui profesor universitar din Cernăuţi, care se întreba dacă
o revistă regională nu este mai degrabă o piedică în calea progresului cultural al
provinciei, T. Cristureanu a subliniat următoarele idei : cultura unui popor trebuie
să fie o sinteză, cultura venită de la centru nu trebuie să fie folosită ca o " realitate
universală" ; de asemenea, cultura avea două funcţii : extensivă şi intensivă, aceasta
din urmă caracterizând şi revistele regionale29 • Deşi acest fenomen al apariţiei
revistelor provinciale a fost privit cu neîncredere în unele medii intelectuale "cantitatea30de energie culturală/literară ar scădea, fărâmiţându-se în tot mai multe
publicaţii " - se recomanda totuşi "bunăvoinţă înţelegătoare" pentru revistele de
provincie, în virtutea faptului că " unele publicaţii de provincie au determinat
curente ori le-au difuzat în ţară"3 1 • De altfel, C. Theodorescu anunţa că revista
"
"
"România l iterară , care apărea la Bucureşti, "înţelege a oferi sprij in provinciei ,
"
provincie în care "viaţa culturală, artistică, l iterară [ . . . ] există atât cât ea există şi
unde se găsesc "cele mai comice ambiţii, pe nedrept ironizate, cele mai generoase
elanuri, nu îndeajuns de relevate"32 • De asemenea, suplimentul ziarului "Adevărul"
(" Belgia Orientului " ), care apărea la Bucureşti, avea o rubrică permanentă,
Provincia are cuvântul, iar revista " Floarea de Foc" (Bucureşti) îşi propusese să
cunoască " viaţa de la Chişinău, Cernăuţi [ . . ] rară nici o deformare elegiacă sau
fantasmagorică"33 •
Î n Bucovina, una dintre cele mai importante reviste, care devenise înainte de
anul 1 9 1 8, "farul conducător al sufletului tânăr bucovinean pe care-I orientează
spre ideea unităţii culturale a neamului românesc de pretutindeni"34 a fost "Junimea
l iterară" . Aceasta a fost reeditată din anu l 1 923 , avându-1 pe 1. Nistor ca redactor
responsabil. Î n articolul program al noii serii se specifica: "Voim să fim organul de
legătură sufletească şi intelectuală între periferie şi centru, străduindu-ne să
răspândim aici cultura românească şi s-o îmbogăţim cu producţiunile noastre
l iterare. Ca şi în viaţa administrativă, aşa se impune şi în cea culturală o
binefăcătoare descentralizare şi nu înţelegem să ne părăsim vechiul nostru post de
onoare de la graniţa românismului [ . ] . Nădăjduim că cei de la centru vor înţelege
rostul nostru aici şi ne vor da concursul cuvenit, pe care-I merităm ca apărători
.

. .

Eugen Cialîc, Reviste de provincie, în "Pagini basarabene" . Revist!l literară şi de cultur!l
generală (Chişin!lu), 1, 1 936, nr. 4, p. 1 9.
8
2 Gr. Veja, Revistele de provincie, în Frearn!ltul literar" (Bârlad), 1, 1 923, nr. 4-5, p. 5.
"
2 9 T. Cristureanu, Regionalism?!, în Revista Bucovinei ", II, 1 943, nr. 3 , p. 227-228.
"
30 Gr. Veja, op. cit., p. 4.
3 1 C. D. Fortunescu, Revistele de provincie, în Provincia literar!!." , 1 , 1 932, nr. 4-5, p. 5.
"
"
32 C. Theodorescu, Provincia, în România literar!!. (Bucureşti), nr. 24, 30 iulie 1 932, p. IV.
"
33 " Floarea de Foc" (Bucureşti), II, 1 933, nr. 1, p. 7.
34 D. Marmeliuc, Viaţa politică şi presa românească bucovineană d!tpă unire, în Calendarul
"
«Glasul Bucovineil> pe anul 1 929", Cem!luti, 1 929, p. 1 1 9.
27
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probaţi ai culturii româneşti "35 • Î n contextul mişcării culturale a epocii, publicaţia
s-a bucurat de apreciere în mediile intelectuale româneşti. "Revista aceasta
regională - se arăta în "Viaţa românească" - care împlineşte 1 3 ani de existenţă,
deşi retrasă la Cernăuţi e mai bună decât multe din Regat. Sumarul e bogat şi variat
[ • . • ]"36 • Ş i revista " Ideea europeană" (Bucureşti) a consemnat reapariţia "Junimii
literare" : "Î ntre revistele noastre bune trebuie pusă negreşit şi «Junimea l iterară» de
Ia Cernăuţi, care are această mare însuşire că, fiind regională, înţelege să rămâie ca
atare [ . . . ]. Din «Junimea literară» ne vorbeşte Bucovina mai veche şi mândră [ . . . ],
ca o amintire a legăturilor cu Viena"37 . N . Iorga aprecia faptul că de la revista
"
"Junimea literară a pornit curentul care38 " a creat sufletul luptător care a dus la
Unire. El trăieşte pentru a o consolida" . Istoricul, în contextul dezbaterilor pe
marginea temei Despre ceea ce se poate cere Bucovinei, sublinia că provincia
aduce o contribuţie specială în evoluţia culturii române, nu numai cu accentuarea
cultului trecutului (" Bucovina e eminamente ţara trecutului românesc" ) ci şi cu
"
"adâncirea unui sănătos spirit democratic naţional : " [ . . ] sunt dară în acest colţ
moldovenesc societăţi şi oameni de cultură. Nimen i nu va tăgădui meritele unui
aşezământ cultural ca cel al institutului «Glasul Bucovinei»; în paginile ziarului
«Glasul Bucovinei» n i s-au dat până acum atâtea dovezi de temeinică înţelegere a
rosturilor culturale. Calendarele «Glasul Bucovinei» ar face cinste celor dintâi
instituţii culturale din întreaga Românie. Iar «Junimea literară», stăpânită de acelaşi
medi u cultural ca al «Glasului Bucovinei», stindard ridicat încă în vremuri de
cumpănă de către un Ion Nistor şi George Tofan, este una dintre cele mai temeinice
şi mai frumoase opere bucovinene pilduitoare ch iar şi pentru cele dintâi reviste ale
noastre. E cinste, e nobleţe în paginile cernăuţene [ . . . ]. Partea cea mai nobilă a
României este aici în Bucovina şi această calitate cere să fie valorificată şi
revărsată şi asupra celuilalt pământ românesc"39 .
Revista "Junimea literară" , alături de publicaţia "Glasul Bucovinei " , s-a
remarcat prin dezbaterile pe marginea regionalismului, unele dintre articolele
semnate de L. Morariu, V. Gherasim, I. E. Torouţiu, Z. Creţan anunţând câteva
constante ale iconarismului, mişcare afirmată în jurul anilor '30, de promovare a
unei l iteraturi original� în Bucovina. Î n 1 924 L. Morariu a semnat articolul Celălalt
regionalism, în care acredita ideea existenţei unui "regional ism " al Bucureştiului,
al europenităţii şi valorilor moderne. Antagonismul dintre centru şi periferie avea
şanse să devină din ce în ce mai mare şi de aceea "în tot mai năvalnica înteţire a
luptei dintre snobismul capitalei şi dintre susceptibilitatea . . . celeilalte Românii,
cineva, deci Bucovina noastră, poate continua să reprezinte tradiţia Moldovei,
tradiţia jertfei "40 • Î ntr-un alt articol, Iarăşi idei europene şi realităţi bucovinene,
.

l. Nistor, După nouă ani de zile, în "Junimea literară", X I I, 1 923, nr. 1 -3, p. 5-6.
Viata românească" . Revistă literară şi ştiinţifică (laşi), voi. LXI I I, an XVI, 1 924, p. 305.
"
37 Junimea literară", XIII, 1 924, nr. 1 -2, p. 67.
"
3 8 N. Iorga, Spre unitatea naţională, în "Junimea literară" , XII, 1 923, nr. 1 -3, p. 1 9.
3 9 Idem, Ceea ce se poate cere Bucovinei, în Junimea literară", XIII, 1 924, nr. 7-8, p. 384-385.
"
4 0 L. Morariu, Celălalt regionalism, în " Junimea literară", X I I I , 1 924, nr. 5--6, p. 1 3- 1 4.
35
36
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"
L. Morariu a demonstrat "centralitatea provinciei , astfel de afirmaţii ducând la
"'
1
îndepărtarea lui din redacţia "Junimii l iterare' • În repl ică la afirmaţiile lui L.
"
Morariu, revista "Ideea europeană constata faptul că "Bucovina se închide în
fiecare zi faţă de noi cu mai multe ziduri decât Austria, fi ind cuprinsă de un
regionalism care nu-i putea fi decât dăunător'"'2 • L. Morariu va continua polemica
"
cu revista "Ideea europeană , în condiţiile în care aceasta a publicat în paginile sale
opiniile exprimate de D. Protopopescu, titularul catedrei de limba engleza a
"
universităţii din Cernăuţi, referitoare la ziarul "Glasul Bucovi nei . Acesta afirmase,
în 1 925, că "prin glasism respiră Bucovina. Credincioasă trecutului, Bucovina e azi
colţul de ţară cel mai cultural. Glasismul este cel mai înalt exponent al acestui
bucovinism naţional. El e prin aceasta un fapt eminamente cultural. E fapta unui
grup de cărturari care, întemeind un organ regional - e semnificativ că «Glasul
Bucovinei» e singurul ziar din ţară scris cronic de profesori universitari şi de
intelectual i de calitate - s-au legat să scrie mai departe istoria Bucovinei cu slove
de lumină. De aici sufletul lui profund românesc, bun şi împăciuitor, făcând presă
fără să facă jurnalism, ducând lupta fără ceartă ş i reabilitând politica prin cultură.
Veşnic la postul lui [ . . . ] grupul glasist răspunde astfel pururi la apelul de cultură de
neam în Institutul de Istorie şi Limbă, [ . . . ], în sprinţara «Junime literară», în activa
«Candelă», în Arhivele şi Muzeul istoric, în Universitatea liberă din Cernăuţi, în
«Calendarul Glasului [Bucovinei]» şi în alte publicaţii ştiinţifice ale membrilor lui
[ . . . ). Fără considerent politic [ . . . ], derivat din istoria Bucovinei [ . . ], glasismul
rămâne cea mai frumoasă şi înţeleaptă mişcare regională la noi şi prin aceasta unul
din actele mari ale românismului de azi'"'3 . Modificarea convingerilor lui
D. Protopopescu, care afirmase în anul următor, printr-un articol publicat în "Ideea
"
europeană , că "grupul glasist [ . . . ] e din ce în ce mai puţin cultural, din ce în ce
"
mai puţin reprezentativ 1-a detenninat pe L. Morariu să afirme că "una va fi
«ideea europeană» şi alta real itatea bucovineană. Iar [ . . . ] cultura moldoveană a
Bucovinei [ . . . ] va stărui să vieze şi mai departe indiferent de schimbările ce se vor
produce în societatea bucovineană" 4 4 •
Treptat, un nou fenomen s-a afirmat în viaţa culturală ş i publică din Bucovina
- formarea unei noi generaţii, diferită ca structură şi mentalitate de predecesorii săi.
La nivelul întregi i ţări, noua generaţie interbelică, căreia îi revenise rolul de a
"'5
"împlini, în plan spiritual, destinul civilizaţiei româneşti' , trebu ia să asigure
"
"unitatea sufletească a României şi să "şteargă deosebirile regionale, în măsura în
care acestea înseamnă altceva decât nuanţarea aceluiaşi suflet naţional'"'6 . "Dacă
tineretul acestei ţări - arăta Mircea Vulcănescu - nu reuşeşte, ca în această
.

41

Mircea A. Diaconu, op. cit p. 27.
"
"Junimea literară , XIII, 1 924, nr. 7-8, p. 3 83-384.
43 Apud Junimea literară" , XV, 1 926, nr. 5-6, p. 1 43 .
"
"
4 4 " Junimea literară , XV, 1 926, nr. 5-6, p. 1 43-1 44.
45 Alina Tudor,
Noi
" ş i " parazitul din afară " - câteva consideraţii asupra discursului
"
antisemit al noii generaţii " interbelice, în "Revista istorică" (Bucureşti), VIII, 1 997, nr. 1 -2, p. 6 1 .
"
46 M . Vulcănescu, Generaţia, în
"Criterion". Revistă de arte, litere şi filosofie (Bucureşti),
1 934, nr. 3-4, p. 6.
. .
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generaţie, să reducă idealurile omeneşti centrifugale ale Românilor din diferite
colţuri ale ţării într-un singur chip al omului românesc, în care să se recunoască
românii de pretutindeni ca într-un bun al lor; dacă tipul omului rusesc,
dostoievskian şi tolstoian al basarabenilor şi omul latina-kantian al ardelenilor nu
reuşeşte să dea o sinteză vie cu omul bizantina-francez al celor din Vechiul Regat,
sinteză în care tendinţele centrifugale nu se mai regăsesc decât ca ispite de
universalizare ale unui aceluiaşi om, al lui Eminescu şi Creangă, unitatea politică a
acestui neam [ . . ] mi se pare ameninţată'.47 •
Noua generaţie bucovineană s-a constituit în contextul politic al an ilor '30, pe
fondul nemulţumirilor existente în societate. În anul 1 93 0 G. Rotică observa
marginalizarea Bucovinei, iar în 1 93 1 I. Nistor inaugura un ciclul de conferinţe
publice Ia Universitatea din Cernăuţi cu titlul Regionalism. În acelaşi an, la 1 4
noiembrie, parlamentarii şi delegaţii judeţeni bucovineni ai Partidului Naţional
Liberal au înaintat un memoriu către guvernul României, în care au fost expuse
problemele politice, culturale, economice şi de administraţie publică cu care se
confrunta provincia: " În vremurile acestea cumpl ite, când într-o provincie de hotar
ca Bucovina, autoritatea de stat nu este destul de activă, când siguranţa publică este
serios primej duită, când pe chestiunea suferinţelor sociale mai accentuate aici decât
în alte părţi, curentele extremiste, alimentate de dincolo de Nistru, câştigă mereu
teren, nu consideraţiuni strâmte de partid ci interese superioare de stat ne-au
îndemnat să redactăm acest memoriu "48 • După instalarea guvernării ţărăniste
( 1 932- 1 934), în Bucovina s-au accentuat stările de nemulţumire (I. Nistor acuza
această guvernare de ignorarea problemelor naţionale), cu trimiteri la adresa
guvernului şi la relaţia centru/provincie, capitală/provincie. În anii crizei
economice, Bucovina se simţea cea mai nedreptăţită provincie: ea nu mai avea
ministru în guvernul central (spre deosebire de Basarabia şi Transilvania care
continuau să fie reprezentate prin miniştri proprii în guvern) pentru că, aşa cum
constata redacţia ziarului " Glasul Bucovinei " , provincia era desconsiderată
sistematic. De asemenea, cotidianul cernăuţean anunţa, într-un editorial intitulat
Evacuarea Bucovinei de aşezămintele ei publice şi culturale, situaţia critică a unor
instituţii culturale bucovinene, ameninţate cu desfi inţarea (Conservatorul, Teatrul
Naţional, Universitatea, care risca să fie mutată la Craiova)4 9.
Toate aceste evenimente cu care s-a confruntat societatea bucovineană au
lăsat amprente adânci asupra tinerei generaţii, care se simţea atrasă de "entuziasmul
violent al nemulţumirii " 50 . În provincie, semnala revista "Viaţa Bucovinei " , se
constata o letargie cauzată de " inactivitate şi invidie provincială"5 1 • De asemenea,
.

47

Ibidem, p. 6.
Mircea A. Diaconu, op. cit. , p. 1 8.
49 ldem, Bucovina şi complexul provinciei (în continuare se va cita Mircea A. Diaconu,
Bucovina şi complexul provinciei), în "Analele Bucovinei " (Bucureşti), V, 1 998, nr. 1 , p. 36.
5 0 Ibidem, p. 3 7.
1
5 T. Cristureanu, Letargie şi amorţeală, în "Viata Bucovinei" (Cernăuţi), 1, 1 933, nr. 5, p. 1 -3 .
48
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revista sireteană "Freamătul literar" , la 6 ani după c e î n "Junimea literară" se
afirmase că " Bucovina culturală este o realitate care nu se mai discută" 52 , dezbătea,
în 1 933, problemele " indiferentismului decadent" ce marca viaţa culturală a
oraşului S iree3 . După anul 1 934, când la putere au revenit liberali i, în atenţia
tinerei generaţii s-au aflat problemele naţionale şi situaţia specială a elementului
românesc din Bucovina faţă de evrei şi germani. Se invocau atenuarea exagerărilor
naţionaliste şi subordonarea principiului politic celui cultural dar, în acelaşi timp,
se căutau " principalii v inovaţi " pentru situaţia din Bucovina. Î n asemenea condiţii a
luat naştere conflictul între generaţii, " bătrânii" care au realizat unirea de la 1 9 1 8 generaţia de dinainte de război - fiind acuzaţi că au educat o generaţie "fără axa
centrală naţionalistă, imperativ categoric pentru Bucovina" 54 • Nemulţumirile tinerei
generaţii apăreau justificate atâta vreme cât procesul de românizare a provinciei nu
a condus la obţinerea rezultatelor dorite. Î n anul 1 925, geograful 1. Simionescu,
autorul lucrării Oraşe din România, constata "fapte dezamăgitoare pentru
românitatea din Bucovina" . Autorul a fost impresionat, vizitând Cernăuţiul şi
Siretul, de atmosfera străină a vieţii oraşelor, lipsa unui respect pentru stăpânirea
românească, faptul că minorităţile profită de slăbiciunea administraţiei româneşti 55 .
De asemenea, în revista sireteană "Freamătul l iterar" se afirma: "Azi, deşi au trecut
cincisprezece ani de la Unire, nu poate fi încă vorba de o viaţă ordonat românească
în acest oraş [Siret n.n.] "56 . Aceeaşi publicaţie consemna şi o altă părere: "Auzi
astăzi, după 1 6 ani de la Unire, la Siret, aşa de puţin grai şi afli aşa de puţin suflet
românesc încât ţi se frânge inima de durere. La fel şi Cemăuţii [ . . . ] apare astăzi aşa
de înstrăinat încât, trăind în m ijlocul său, te poţi crede în orice altă ţară numai în
România nu "57 .
Complexitatea problemelor cu care s-a confruntat Bucovina după anul 1 9 1 8
scoate în evidenţă faptul că în provincie s-au produs foarte greu mutaţii
fundamentale la toate nivelurile vieţii publice, economice şi culturale. M anifestarea
unui "complex al provinciei "58 care, de altfel s-a înregistrat ş i în spaţiul
transilvan 59, s-a făcut pe fundalul existenţei unor carenţe în procesul de
"
" recuperare a provinciilor. Pe de o parte Bucovina a fost tratată cu superioritate,
uneori cu ignoranţă sau indiferenţă, în procesul de integrare, lucru care 1-a făcut pe
52

,Junimea literară", XVI, 1 927, nr. 1-2, p. 62.
" Freamătul literar" (Siret), 1, 1 933, nr. 2-3, p. 3.
5 4 Mircea A. Diaconu, op. cit., p. 37.
55 Ibidem, p. 3 1-32.
"
5 6 N . Iţcuş, Între ieri şi azi, în
"Freamătul literar , II, 1 934, nr. 3-5, p. 3-7. Apud M . A.
Diaconu, op. cit. , p. 37-38.
57 C. Nati, Meleaguri străbune, în "Freamătul literar", II, 1 934, nr. 3-5, p. 3-7. Ibidem, p. 38.
58 Mircea A. Diaconu, Mişcarea ., Iconar ", p. 23 .
" a fost alimentat de problemele regionalismului care nu
59 Aici, acest complex al provinciei
"
putea fi ignorat atâta vreme cât se afirma că există un antagonism, pe de o parte între provinciile
anexate - cu culturi şi civilizaţii superioare - şi noua stăpânire şi pe de altă parte între intelectualii
provinciali şi cei din Vechiul Regat. Cf. 1. N. Palade, Generaţia unirii şi noua generaţie, în
"
" Societatea de mâine (Cluj), V, 1 928, nr. 1 4- 1 5, p. 279.
53
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G. Rotică să afirme că "nu se preţuieşte o provincie numai după întinderea
suprafeţei şi numărul locuitorilor. Valorile morale pe care istoria le descoperă în
pământul şi sufletul unei provincii îşi au şi ele importanţa când e vorba de a fixa
rangul acelei provincii"60• Pe de altă parte, dorinţa de sincronizare a Bucovinei cu
viaţa spirituală a Vechiului Regat (care se îndrepta spre modernitatea franceză), a
luat forma unui " complex de superioritate" , în virtutea faptului că bucovinenii
considerau decisive în formarea identităţilor lor culturale contactele cu cultura
germană. Acest "complex de superioritate" a dus la afirmarea orgolioasă a
individualităţii în domeniul etnicului şi spiritualului, Bucovina mândrindu-se cu
"
"rădăcinile identităţii naţionale şi cu trăirea prin cultură şi având conştiinţa că se
"
află în posesia " miezului trecutului românesc 6 1 • Faptul că această "conştiinţă a
diferenţei" şi "complexul de superioritate" se dovede�u a fi construite pe o iluzie 
B�xovina continua să se afle .pe o , l?oziţie de inferioritate faţă de centru, care o
d ���:Onsidera şi o margil).aliza permanent - a dus la manifestarea unei adevărate
cri"ie în spaţiul bucovinean62 .
;

4-)'j

Mişcarea iconaristă

Aceste realităţi istorice cu care s-a confruntat provincia au dus la apariţia
unui fenomen cultural-literar caracteristic spaţiului bucovinean - iconarismului.
După anul 1 9 1 8, mişcarea literară.din Bucovina a susţinut " necesitatea unei opere
de îndrumare culturală în spiritul «Junimii literare», în funcţie de exigenţele unei
culturi ce trebuie recuperată în rezultatele şi nu în evoluţia ei "63. Într-adevăr,
înainte de război, Bucovina n-a cunoscut o perioadă de efervescenţă literară64, ci
doar " lăudabile şi necesare stăruinţe culturale" care au stat sub semnul curentului
semănătorist65 . După o perioadă de "hiatus cultural " , reapariţia revistei "Junimea
literară" a fost pusă sub semnul inaugurării unei " mişcări literare în ţară, care sigur
60

Apud Mircea A. Diaconu, op. cit. , p. 1 6.
Mircea A. Diaconu, Mircea Streinul şi literatura bucovineană (în continuare se va cita Mircea
A. Diaconu, Mircea Streinul), în " Glasul Bucovinei " (Cernăuţi - Bucureşti), 1, 1 994, nr. 2, p. 58.
62 Ibidem, p. 1 O.
63 Mircea A. Diaconu, Revista .. !canar " şi mişcarea literară bucovineană interbelică (în
continuare se va cita Mircea A. Diaconu, Revista .. /canar"), în "Analele Bucovinei", II, 1 995, nr. 2,
p. 32 1 .
64 N . Iorga, vorbind despre literatura bucovineană românească din perioada austriacă, îl amintea
pe Vasile Bumbac, poetul care ar fi creat un curent în epocă, ce nu s-a putut dezvolta însă din cauza
stăpânirii austriece; istoricul aminteşte încă două curente existente în literatura românească, promovate
de Mihai Teliman şi Gheorghe Popovici. Din anii 1 840-1 850 a început participarea Bucovinei la cultura
românească, înnodându-se legăturile cu intelectualitatea din Vechiul Regat. Cf. N. Iorga, Aportul
Bucovinei în cultura românească, Cernăuţi, Editura Librăriei " La Marca Ţării", 1 925, p. 1 9-20. Despre
fenomenul literar românesc din Bucovina austriaca. a scris şi C. Loghin, care a publicat Istoria literaturii
române din Bucovina (1 775-1918) şi Antologia scrisului bucovinean până la unire.
65 Mircea Streinul, Note la poezia bucovineană de azi, în " Revista rundaţiilor Regale"
(Bucureşti), V, 1 938, nr. 5, p. 434.
61
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v a fi în stare s ă n e scoată din indiferentismul ş i Ietargia în care n e aflăm"66 •
Revista, fără a avea " imperative extraestetice, dar n ici estetice", condusă de ideea
regenerării culturale a Bucovinei, a lansat "prima promoţie de autentici l iteraţi
bucovineni"67• Deja din anul 1 929 în revistă semnau reprezentaţii noi generaţii:
Mircea Streinul, Traian Chelariu, Iulian Vesper, Neculai Roşea, Traian Cantemir,
Dragoş Vitencu. De asemenea cotidianul " Glasul Bucovinei" cuprindea pagini de
creaţie l iterară sub genericul Din cercul Junimii literare ,,(,8 . Literaturii
"
bucovinene i se deschideau noi perspective, altele decât cele de conservare a
valorilor autohtone, legate de promovarea unor noi valori estetice, originale. Noul
curent al regenerării culturale a cuprins şi medi ile şcolare. La l iceul " Eudoxiu
Hurmuzachi " din Rădăuţi s-a afirmat o pleiadă de tineri, grupaţi în jurul revistei
"
" Muguri ( 1 924-1 926) revistă care reprezenta prima manifestare a unei generaţii
crescută la altă şcoală decât cea germană (Mihai Horodnic, Iulian Vesper, Ionel
Negură, Ghedeon Coca, Filimon Cârdei, Eugen Prelipcea, Ion Roşea, Constantin
Rotariu, Eftimie Galan). Ca "mesageri ai unei arte, ai unui vânt de primăvară în
poezie"69 , tinerii literaţi erau caracterizaţi de o " fervoare a căutării propriei
identităţi, nu atât l iterare, cât etnice [ . . . ], comună tuturor scriitorilor bucovineni din
perioada interbelică"70 . La Cernăuţi a apărut " Plaiul Fagilor" ( 1 926- 1 929), pe
lângă Şcoala Normală; în 1 928, la liceul "Aran Pumnul " a .fost editată revista
şcolară " Caietul celor 4" (într-un singur număr), d in colegiul de redacţie făcând
parte M. Streinul, N. Roşea, T. Plop şi N. Pavel. De asemenea, semnificativă
pentru efervescenţa culturală a momentului a fost şi apariţia altor publicaţii:
"
"
"
"
"
"Îndrumarea , "Pana literară , "În preajma gândului , " Crai nou , "Freamăt ,
"
"
"
"
"
"
"
"Plai , " Orion , " Izvodiri , "Alfa , "Fişier , "Argonaut , "Ţara Şipeniţului ; la
Cernăuţi, elevul Barbu Sluşanschi a format, la l iceul " Aran Pumnul" , un cenaclu de
artă, " Societatea de Studii Estetice" 7 1 • Toate acestea manifestări exprimau "obsesia
unei identităţi în formare, căutarea unui profil distinct, ostentaţia sinelui"72•
În acest context cultural, au apărut, după anu l 1 930, primele semne ale unei
revigorări literare, în condiţiile în care noua generaţie de tineri intelectuali,
favorizaţi de condiţii istorica-culturale specifice, şi-a propus să devină o "generaţie
de creatie"7 3 . Aceasta s-a constituit, în anul 1 93 1 7 , într-o grupare numită
-

66
Apud Doina Alexa, Ion Nistor dimensiunile personalităţii politice şi culturale, Rădăuţi,
Editura Institutului Bucovina - Basarabia, 2000, p. 1 48.
"
6 7 T. Chelariu, Pagini de antologie din poezia bucovineană, în
" Freamătul literar , V, 1 937,
nr. 1-4, p. I l .
68 Mircea A. Diaconu, op. cit. p. 3 1 3 .
69
E . Ar. Zaharia, Puncte de reper, î n Antologie rădăuţeană, Cernăuţi, Colecţia Societăţii
Scriitorilor Bucovineni, 1 943, p. 1 4 .
7 0 Mircea A . Diaconu, op. cit , p. 3 1 2-3 1 3 .
7 1 E . Satco, I. Pânzaru, Dicţionar de literatură bucovineană, Suceava, 1 993, p. 1 00 - 1 02.
72 Mircea A. Diaconu, op. cit. , p. 3 1 3 - 3 1 4.
73 ldem, Mircea Streinu/, p. 50.
74 Alterori, anul constituirii acestei grupări este 1 930 sau 1 932.
-

,

.
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"
" iconaristă , cu scopul de prezenta Bucovina ca un spaţiul spiritual distinct şi de a
afirma în literatura bucovineană " noi forme de artă" , din dorinţa de " împrospătare a
sensibilităţii literaturii locului cu finalitatea nedeclarată a integrării fireşti în
literatura română a momentului "75 . Întemeietorii mişcării au fost Mircea Streinul,
Ion Roşea, Gheorghe Antonovici, George Drumur şi Neculai Pavel. Acestora li s-au
alăturat ulterior Iulian Vesper, Teofil Lianu, Ghedeon Coca, Liviu Rusu, Cristofor
Vitencu, Mihai Cazacu, Sextil Dascăl, George Nimigean, Neculai Roşea şi câţiva
scriitori din afara spaţiului bucovinean: Teodor Ulmeanu, din Basarabia, Aurel
Maniu din Ardeal, Ovidiu Caledoniu din Bucureşti 76 . Despre titulatura acestei
mişcări s-a afirmat faptul că acest cuvânt, " iconar" , era ales să devină " lozincă şi
simbol de activitate, însemnând afirmarea unei concepţii în artă, în care întoarcerea
către icoanele sufletului se lămureşte din nădejdi spirituale" . Dar cuvântul " iconar" ,
apreciază Mircea A. Diaconu, "dezvăluie şi substanţa unei poetici ce înseamnă
stil izare, situare în vecinătatea sacrului, trimiteri la bidimensional itatea imaginii
bizantine, la atemporal, teluric şi hieratism, la un timp al �enezei, investit cu
puterea de a transforma vederea în viziune şi cuvântul în faptă" 7 •
Pentru a înţelege istoria noului fenomen cultural manifestat în Bucovina se
impun câteva precizări referitoare la distincţia între fenomenul literar iconarist,
legat de revista "Iconar" , gruparea şi mişcarea iconaristă. În concepţia lui M . A.
Diaconu, acestea sunt " realităţi parţial distincte, aflate într-o anumită continuitate şi
disociere"78 • Despre o identificare între tânăra generaţie şi fenomenul iconarist se
poate vorbi parţial, până la apariţia revistei " ,con ar" ( 1 93 5) şi până la destrămarea
grupului care, " unit iniţial de mirajul numelui tipărit şi ideea naţională" a fost
"
"minat de opţiunile politice ale tinerilor, atraşi de cei doi maeştri spirituali,
profesorii 1. Nistor şi T. Brăileanu79• Pe de altă parte, în cadrul mişcării "Iconar" nu
au activat toţi tinerii scriitori din provincie, unii au pole;nizat cu ea (E. Ar. Zaharia),
alţii s-au detaşat de ideologie şi s-au identificat cu poetica (T. Chelariu), alţii au
refuzat orice contact ideologic cu noua generaţie căreia îi aparţineau biologic
(T. Cantemir), unii, care iniţial i-au formulat ideologia, ulterior au ignorat-o, deşi au
i lustrat-o prin poezia lor (1. Vesper)80 • De asemenea se impune o diferenţiere între
cele două concepte: grupare şi mişcare literară, aceasta din urmă presupunând un
program ideatic şi o ideologie comună. Însă, din gruparea " Iconar", care nu avea un
"
"fundament ideatic strict , s-a separat o dizidenţă, atrasă de ideile naţionaliste ale
lui T. Brăileanu dar şi de " farmecul de întemeietor al lui Mircea Streinul " 8 1 • În
aceste condiţii nu se poate face o delimitare foarte clară între literatura scrisă în
Bucovina de noua generaţie şi cea promovată în cadrul grupării "Iconar" . De altfel,
Mircea A. Diaconu, Revista .. lconar p. 3 1 3 .
Ibidem; Mircea Streinul, op. cit. , p. 435.
77 Mircea A. Diaconu, Mircea Streinul, p. 88-89.
78 ldem, Revista .. lco_nar p. 3 1 2 .
79 Ibidem, p. 3 1 1 .
80
Mircea A. Diaconu, Mircea Streinul, p. 50.
81
ldem, Revista ",conar ", p. 3 1 2.
75

",

76

",
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" fenomenul are o asemenea identitate încât e greu d e precizat dacă este expresia
unei «generaţii de creaţie», a uneia biologice sau manifestarea unor latenţe
geografice, geopolitice chiar"82 •
Istoria fenomenului iconarist cuprinde trei momente83 : după fondarea
mişcării, întemeietorii acesteia, cu unele excepţii (G. Voevidca sau T. Cantemir) s-au
grupat în jurul istoricului 1 . Nistor, a revistei "Junimea literară" şi a cotidianului
"84
"Glasul" Bucovinei • O a doua etapă este legată de existenţa colecţiei/editurii
" lconar , înfiinţată" în august 1 933, sub auspiciile Institutului de Arte Grafice
" Glasul Bucovinei , sub conducerea lui M. Streinul şi851. Vesper. Fondată fără a
avea vreun scop de promovarea a unei ideologii literare , editura şi-a propus "să
"
imprime un ritm accelerat în mişcarea literară a tinerei generaţii , prin publicarea
scrierilor "talentelor regionale desconsiderate de marile centre bucureştene"86 , iar
înainte de a se desfiinţa, din motive financiare, a scos peste 30 de volume şi
plachete, printre ele numărându-se şi antologia semnată de Aspazia Munte, Neculai
Pavel, Breviar de poezie bucovineană contemporană (cu note bibliografice şi
reproduceri din opera respectivilor scriitori)87 . În anul 1 934 au apărut noi colecţii:
"
"Scientia" , "Melodion , "Akropolis", "Biblioteca «Dr. Ion 1. Nistom" 88 • Chiar dacă
această a doua etapă în evoluţia fenomenului iconarist, legată de existenţa editurii
şi-a propus "înlocuirea iconarismului naiv şi neprogramatic" cu un plan de acţiune
şi un program (publ icat de editură în anul 1 934 ), mişcarea nu s-a impus ca o
m işcarea literară distinctă în spaţiul cultural românesc89 • În această etapă
iconarismul putea fi definit în două moduri diferite: ca manifestare în planul
"
creaţiei literare, caracterizată prin "recuperarea unor forme literare româneşti şi ca
"
expresie a publicării în colecţia şi editura "lconar 90 •
Un al treilea moment în evoluţia fenomenului iconarist este legat de apariţia
"
revistei "Iconar , în anul 1 93 5 , sub patronajul lui T. Brăileanu, directorul revistei
"Însemnări sociologice" . Din comitetul redacţional au făcut parte L. Rusu şi
M. Streinul. Revista, care îşi propunea să intemeieze "o nouă spiritualitate
"
românească a fost mai puţin literară decât ideologică, având o oarecare tentă
politică. De altfel, M . Streinul afirma că "făcând artă se militează" , iar L. Rusu
aprecia că iconarii, "îmbinând arta cu politica, stau înşiraţi în răspântia istorie
82

Ibidem, p. 3 1 2.
Mircea A. Diaconu, Mişcarea .. !canar ", p. 1 9 1 .
84 Ulterior, M . Streinul avea să afirme că tinerii literaţi
"au început să se agite pentru o altă
literatură decât cea promovată stângaci şi diletant la «Junimea literară)) " , care rămăsese din punct de
vedere literar la un ..stad iu inform''. CC M. Streinul, op. cit. , p. 434; Mircea A. Diaconu. Revista
,. !canar ", p. 3 1 3 .
8 5 E. Ar . Zaharia aprecia, î n anul 1 934, că această editură, "care nu e şcoală, n u e un curent
literar, oate mai târziu" este un "elogiu al provinciei" . Apud. M. A. Diaconu, op. cit. , p. 3 1 4.
E6 Mircea A. Diaconu. Mişcarea ,. lconar ", p. 44 .
87 M. Streinul, op. cit. , p . 435; M. Grigoroviţă, op. cit. , p. 89.
8 8 M ircea A. Diaconu, op. cit. , p. 44.
89 Ibidem, p. 1 9 1 .
90 Ibidem, p . 49.
83
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româneşti"91 • Revista a publicat materiale care exprimau opţiunea politică a
colaboratorilor, puţine materiale de proză (câteva texte de Gh. Antonovici şi
M. Streinul), dar avea în fiecare număr câte două pagini dedicate poeziei. De
asemenea, au fost publicate eseuri, având ca obiect poezia, pe această temă
realizându-se, în numărul din 7 martie 1 936 o anchetă la care au participat
S. Puşcariu, R. Gyr, 1 . Valerian, C. Stelian, D. C. Amzăr. În paginile revistei s-a
publicat şi eseistică literară şi culturală, cronici literare, filozofice, teologice,
ştiinţifice, muzicale, teatrale, plastice. Alte articole se refereau la specificul
naţional, fenomenul cultural bucovinean, condiţia literaturii române92 . Revista şi-a
încetat apariţia în anul 1 93 8.
Mişcarea iconaristă s-a afirmat ca o mişcare cultural-literară distinctă,
caracteristică spaţiului bucovinean, având în vedere faptul că aceasta şi-a conturat
propria ideologie în care se regăsesc câteva constante care o particularizează.
Iconarismul s-a definit în literatura română pe linia gândirismului şi a grupului
"Criterion ", dar noua generaţie bucovineană şi-a refuzat orice descendenţă şi chiar
s-a delimitat de mişcările literare existente în epocă, lucru care demonstra o acută
nevoie de identitate resimţită la nivel de provincie. Pornind de la acest postulat,
m işcarea se dorea a fi una de definire a unei " noi spiritualităţi româneşti " , adică o
"mişcare de regăsire şi de realizare istorică a poporului nostru. Cu ea se reia firul
tradiţiei româneşti' m . Î n concepţia noii generaţii bucovinene provincia putea deveni
un posibil " spaţiu recuperator" al identităţii româneşti, în condiţiile în care centrul,
marcat de obsesia modernismului şi a occidentalismului se afla în pericolul pierderii
unui sens major al neamului şi se făcea vinovat de eşecul istoric al poporului
român94 • De altfel, " cheia de boltă a ideologiei noii generaţii bucovinene, dar şi
imboldul ei prim poate fi considerată elaborarea, timidă şi entuziast-orgolioasă a
conceptului de provincie"95 . Provincia putea fi, prin sincretismul ei, "singura
posibil itate de salvare a fiinţei etnice şi calea renaşterii tiparelor originare"96 .
" Suntem hotar etnic - afirma M. Streinul - şi numai o viaţă culturală superioară
românească ne va putea justifica definitiv. [ . . . ] avem nevoie de un curent nou, de un
neoromânism " , caracterizat prin "disciplină culturală" şi " sinteză de românism'm .
De altfel, teama de dispariţie etnică, justificată de condiţiile istorice ale provinciei, a
provocat la iconari o " reacţie agresivă, chiar de redefinire a propriei esenţe etn ice,
implicit la nivel artistic"98 • În acest context, regionalismului, căruia i s-a anulat
conotaţia peiorativă, este privit ca o modalitate prin care pot fi reformulate esenţele
91 Mircea A. Diaconu, Revista ,. lconar", p. 3 1 7.
92 /bidem, p. 3 1 6-3 1 7 .
9 3 Apud Mircea A . Diaconu, Ideologia mişcării . . /canar " (Conceptul de .. provincie ') (în
continuare se va cita Mircea A. Diaconu, Ideologia), în "Analele Bucovinei ", V, 1 998, nr. 2, p. 256.
94 ldem, Mişcarea
/conar ", p. 1 87.
"
95 Idem, Ideologia, p. 253.
96 Ibidem, p. 253.
97 Apud Mircea A. Diaconu, M. Streinul, p. 53.
9 8 ldem, Ideologia, p. 254.
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etn icismului, ale autenticităţii fiinţei româneşti. Regiunea/provincia devenea o
"
"unitate etnică decisivă în conturarea specificului naţional99, mentalitatea
bucovineanului fiind alimentată de ideea că Bucovina este distinctă. " Bucovina este
pentru entitatea românească - arăta Ilie Corfus - o stare de conştiinţă naţională,
etnică şi morală, o tendinţă de înălţare permanentă" 100• În acest context s-a subliniat
faptul că în cultura românească există, ca o particularitate, o " problemă" a
Bucovinei care nu poate fi ignorată. "Există în cultura românească - arăta L. Rusu o problemă a Bucovinei, cel puţin o punem noi, cei din partea asta a ţării, atunci
când ne frământă viziunea unui destin românesc" 101 . Acelaşi L. Rusu pleda pentru
un fenomen cultural al Bucovinei: " [ . . . ] în configuraţia ţinuturilor româneşti,
Bucovina a reuşit de mult să fie o unitate distinctă [ . . . ]. Această unitate are un
echilibru lăuntric care-i deschide un viitor cultural bănuit de puţini. A încerca să le
subordonezi mentalităţii generale moldovene este [ . ] o greşeală. Înseamnă să
distrugi sau să vrei să distrugi un nucleu creator original" 102• Definirea provinciei ca
"
" unitate etnică decisivă în conturarea specificului naţional a suscitat discuţii în
epocă, M ihail Cungrea afirmând, într-un articol sugestiv intitulat Bucovinism şi
românism, că " s-a ajuns la o acerbă solidaritate regională şi de generaţie, mult
dăunătoare solidarităţii româneşti " 103 .
La n ivelul creaţiei literare, iconarismul a propus redefinirea literaturii
româneşti din perspectiva evidenţierii valenţelor estetice ale regiunii. În acest
context s-a vorbit despre existenţa unei l iteraturi bucovinene, capabilă să
influenţeze literatura românească. M. Streinul afirma că " Bucovina n-a dat până la
mişcarea « lconar» contribuţii prea importante l iteraturii noastre. Abia în 1 932,
odată cu formarea acestui cerc de artă se poate vorbi de o literatură capabilă să
influenţeze literatura românească" 104 . Aceasta era definită prin conceptul de "fflotic
moldovenesc" , care caracteriza ,,un nucleu original de dezvoltare artistică" 5 şi
avea câteva particularităţi identificate de Mircea A. Diaconu în trăirea în
proximitatea morţii, raportarea eu-lui creator la dimensiuni cosmic-integratoare,
refuzul esteticii ca valoare în sine şi al modernismului de pe o poziţie etic-creştină,
.
. .
exerciţiU auto flage 1ator, devemt ca 1e d e cunoaştere 1 06 .
Caracterizând ideologia mişcării iconariste trebuie să precizăm şi faptul că
aceasta a fost influenţată de elemente ale ideologiei extremismului naţionalist. De
altfel, E. Ar. Zaharia remarca faptul că mişcarea ",conar" "venea cu o credinţă
politică mai presus de cea l iterară" 1 07 .
.

.

Ibidem, p. 262.
Apud M. A. Diaconu, Mişcarea . . fconar ", p. 22.
101
Ibidem, p. 1 87.
102
L. Rusu, Pentru un fenomen cultural al Bucovinei, "lconar" (Cernăuţi), III, 1 937, nr. 1 0, p. 4.
103
Apud M. A. Diaconu, op. cit. , p. 93.
1 04 ldem, Mircea Streinul, p. 53-54.
105
L. Rusu, Elemente gotice în cultura Bucovinei, " lconar", III, 1 937, nr. I l , p. 3.
106 Mircea A. Diaconu, Mişcarea .. Jconar ", p. 25.
107
Idem, Ideologia, p. 260.

99

100
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Despre m işcarea iconaristă ş i reprezentaţii ei, despre volumele colecţiei
Iconar 108 s-a vorbit în principalele reviste ale vremii, aprecierile nefiind întotdeauna
favorabi le. G. Călinescu, în Istoria literaturii române de la origini până în prezent,
a scris despre Suprarealiştii bucovineni, considerând că poeţii Bucovinei nu aveau
o valoare importantă în l iteratura românească. "Cu Bucovina s-a întâmplat, mai
mult decât cu Ardealul, un proces violent de adaptare la nivelul Vechiului Regat.
Ceea ce izbeşte la noua generaţia bucovineană este hotărârea de a cultiva valorile
pure, necontaminate de atitudini exterioare artei, de a-şi face din această creaţiune
în libertate, o formă de afirmaţie naţională. Dar, în vreme ce centrul încerca a face
un echilibru între experienţa lui reală şi artă, provincia a devenit puristă" .
Semnalând apariţia volumului lui M. Streinul, Itinerar cu anexe de vis, G. Călinescu
afirma: " Şi când vedem la dl Mircea Streinul o preocupare statornică de îmbogăţire
a limbii, de reînnoire a tradiţiilor, o încercare [ . . . ] de a aduce Bucovina literară în
ritmul poeziei de pretutindeni, simţim o adevărată încredere în puterile
provinciei " 109 • Perpessicius a afirmat despre grupul iconarist că este " unul dintre
cele mai surprinzătoare fenomene din istoria creaţiunilor artistice la noi " , care
caracteriza o generaţie de " scriitori senzitivi şi realişti " , aflată în căutarea unei
esteticii proprii 1 10 • "Revista Bucovinei" a consemnat părerea lui Virgil Ierunca,
preluând un articol semnat de acesta în revista " Ecoul " , intitulat Romantisme
uşoare. Autorul vorbea despre "confuziile provinciale retrograde" , care, cu " emfază
şi adjective, se numesc artă şi cultură în provincie" şi despre posibil ităţile de muncă
intelectuală " reduse" şi " inferioare" celor din capitală. Î n replică, "Revista
Bucovinei " aprecia că "o artă provincială ca atare poate avea valoarea ei istorică,
l iterară sau socială şi poate fi o fereastră din afară pentru cunoaşterea sufletului
unei provincii" . Capitala era socotită "un loc de întâlnire şi coordonare a vieţii
provinciilor şi n imic mai mult" , ea trebuind să rămână "o funcţiune a tuturor
provinciilor care sunt şi rămân ţara" 1 1 1 • De asemenea, semnificaţia unei literaturi
provinciale era văzută din perspectiva "răsfrângerii specificului local într-o operă,
înfăţişarea unei regiuni cu toate efluviile şi viaţa ei în opera de artă. Prin această
înfăptuire, literatura noastră va dobândi multiplicitate de rezonanţe şi varietate" 1 12 •
108 Î
n cadrul grupării s-au fonnat o serie de scriitori precum Mircea Streinul (care a publicat
volume de versuri: Carte de iconar. Itinerar liric, Itinerar cu anexe de vis, Tarot sau călătoria
omului; romane: Ion Aluion, Drama casei Timoteiu, Prăvălia diavolului etc.), Traian Chelariu (cu
volume de versuri : Exod, Poezii cu vers alb, În căutarea Atlantidei sau eseuri filosofice: Casă pe
nisip, Zaruri), Iulian Vesper (Echinox in odăjdii, Constelaţii, Poeme de Nord), George Drumur
(Solstiţii), Teofi l Lianu (Curcubeu peste ţară), Dragoş Vitencu, Vasile Posteucă, E. Ar. Zaharia,
Aspazia Munte, Nela Ropceanu, Ghedeon Coca, Traian Cantemir, N. Tcaciuc Albu, Neculai Roşea,
Gh. Nimigenau etc. Vezi E. Satco, 1. Pânzar, op. cit.
109
G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până in prezent, ediţia a II-a, revăzută
şi adăugită, Bucureşti, Editura Minerva, 1 982, p. 906.
1 10
Apud Mircea A. Diaconu, Mircea Streinul. Viaţa şi opera (în continuare se va cita Mircea A.
Diaconu, Mircea Streinul. Viaţa şi opera), Rădăuţi, Editura Institutului Bucovina-Basarabia, 1 998, p. 5 1 .
111
"
"Revista Bucovinei , III, 1 944, nr. 2, p. 95-96.
1 12
Ion Biberi, Scriitori " provinciali'', în "Orizont" (Cernăuţi), I, 1 939, nr. 1 , p. 8.
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În epocă, mişcarea " Iconar" n-a fost receptată ca una care ar fi putut crea un
"
"curent bucovinean în cultura românească dar, prin ea, " literatura română din
Bucovina ar putea fi numită «literatură bucovineană», scriitorii aflându-se în căutarea
unei estetici proprii " 1 13 . De altfel, pentru cunoaşterea vieţii culturale a provinciilor s
au întreprins diverse anchete literare, care trebuiau să atragă atenţia asupra unei "pe
nedrept ignorate spiritualităţi a provinciei care, în autenticitatea ei, ar depăşi
artificial itatea şi mimetismul europenizant al capitalei " 1 1 4• Una dintre acestea a fost
organizată de "Noua Gazetă de Vest" (Oradea) în anul 1 93 8, având drept teme de
analiză: provincia în cadrul culturii române, grupările culturale provinciale, presa de
provincie 1 1 5 • La această anchetă au participat M. Eliade, C. Petrescu, R. Gyr, C. Noica,
E. Cialâc, C. I. Murgescu, D. Smântânescu. La dezbaterile iniţiate de publicaţia
orădeană a participat şi M. Streinul. Despre acesta, revista orădeană a consemnat
faptul că, în cultura Bucovinei, va rămâne, "prin. «lconarul» şi zbuciumarea sa
zilnică, un deschizător de drumuri [ . . . ] . Mircea Streinul, cu un spirit regionalist bine
înţeles, pentru că există şi un regionalism stupid, militează pentru promovarea
provinciei româneşti şi a Bucovinei în specia1 " 1 1 6 • În numărul din 1 5 martie 1 93 8 al
"
"Noii Gazete de Vest , C. 1. Murgescu a făcut referiri la creaţia poetică a lui
M. Streinul, apreciind că volumul Antologia poeţilor tineri bucovineni este " un punct
cardinal în evoluţia actuală a culturii române" 1 1 7 • M. Streinul şi-a exprimat, în "Noua
Gazetă de Vest" , opiniile referitoare la exodul intelectualilor spre capitală,
considerând acest fapt nu un semn de maturitate culturală ci o opţiune motivată
material. În acest context, M. Streinul aprecia că "Cemăuţiul este în ansamblu mai
cultural şi mai civilizat decât Bucureştiul ", amintind de şcoala sociologică a lui
T. Brăileanu, poezia lui G. Drumur sau de creatorul de şcoală muzicală L. Rusu1 1 8 • În
viziunea lui M. Streinul, "grupările culturale din provincie [ . ] sunt mai viabile decât
cele de Ia Bucureşti " 1 1 9 , iar publ icistica provincială trebuie să se orienteze spre o "cât
mai puternică afirmare românească şi culturală. Cât timp un ziar sau o revistă nu
acordă importanţă culturală, el nu-şi va avea raţiunea de a fi " 1 20 . Acesta aprecia că,
identitatea românească din Bucovina fiind în pericol, "scriitorul are menirea de a-i
defini substanţa şi de a-i resuscita resursele naţionale" 1 2 1 • Răspunsurile date de
M. Streinul au fost marcate, aşa cum aprecia Mircea A. Diaconu, de o adevărată
"obsesie a culturalului şi naţionalului, care se exprimă în preocuparea susţinută
pentru evoluţia firească a culturii şi literaturii române" 1 22 • Faţă de ceea ce a declarat
în ancheta revistei orădene, M. Streinul recunoştea, în 1 940, că a exagerat când a
. .

1

Mircea A. Diaconu, op. cit. , p. 5 1 .
Idem, Ideologia, p. 255.
115
"Noua Gazetă de Vest", III, nr. 536, 23 februarie 1 938, p. 2.
1 16
ldem, nr. 545, 5 martie 1 938, p. 2.
"
11
7 Noua Gazetă de Vest , III, nr. 553, 1 5 martie 1 938, p. 2.
"
118
Apud Mircea A. Diaconu, Mircea Streinul, p. 54.
"
1 19
"Noua Gazetă de Vest , III, nr. 545, 5 martie 1 938, p. 2.
1 20
Apud M. A. Diaconu, Mişcarea ,. /conar ", p. 85.
1 2 1 Idem, Ideologia, p. 255.
1 22
Idem, Mişcarea ., Jconar , p. 86.
13

1 14
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afirmat că "am creat o estetică a cărţii bucovinene, am impus � ] o presă
bucovineană [ . ], am creat chiar un stil în literatura şi arta românească" 23 .
La ancheta literară iniţiată de publicaţia orădeană a răspuns şi Mircea El iade,
care aprecia faptul că "tineretul aduce o transformare radicală a mentalităţii
provinciei [ . . ] . Centrul de gravitate al fi inţei româneşti trebuie să fie schimbat din
afară înlăuntru" 124 . Î n viziunea lui Eliade, grupurile culturale provinciale puteau
avea o acţiune eficientă, în condiţiile în care scriitorul provincial folosea " lecţia de
realism a peisagiului natal. Este mai adevărată această Românie aspră, săracă şi
întunecată pe care provincia ne-o arată în toată sălbateca ei frumuseţe, decât
România romanţelor învechite, a tristeţilor crepusculare, a amorurilor defuncte" 125 .
"
"Noua Gazetă de Vest a consemnat şi părerea poetului I. Vlarian, care aprecia că
grupările provinciale "sunt cercuri fără însemnătate în care mişună ambiţia, intriga
şi spiritul regionalist rău înţeles" . Acestea ar putea avea succes "numai în strânsă
colaborare cu cele din capitală" 126 •
Declinul mişcării ",conar" a fost determinat de disputele şi diferenţele de
concepţii între tinerii bucovineni. Gruparea a fost marcată de căutări ideologice şi
estetice, dar şi de disensiuni politice.. În polemica de idei iscată pe marginea
"
" legitimări i noului în poezie (la care au participat D. Vitencu, T. Chelariu,
1. Vesper, L. Rusu, B. Sluşanschi) s-au remarcat atitudini diferite între "apărătorii
curentului tradiţionalist" şi "colegii din câmpul literaturii noi " . 1. N istor şi-a
exprimat dezacordul faţă de ideile susţinătorilor acestui "hipermodernism, cu
creaţi ile lor mistice şi greu de înţeles" , care aveau orgoliul să creadă că vor trezi
" 127 • Acestuia i s-au alăturat T. Chelariu şi
" un curent nou în scrisul românesc
128
1 . Vesper, care se vor rupe de mişcarea Iconar . 1. Vesper, care îi numea pe
apărătorii noului în poezie " iconarişti ce acţionează în cadrul unui postulat istoric
pentru a lichida în Bucovina o lungă tradiţie culturală" 129, afirma în anul 1 93 5 : "Nu
avem ambiţia să creăm curente noi în Bucovina decât în măsura în care aceste
curente s-au valorificat în întreaga ţară" 130 . Î n viziunea lui, eu-l poetic putea exista
doar prin obiectivare şi topirea substanţei individuale în dimensiuni sacre, sinteza
acestor două elemente putând-o realiza provincia, ca posesoare a unor "energii
latente" . 1. Vesper a găsit sursele lirismului şi ale unei trăiri creatoare în
. . .

.

.

.

121

Idem, Mircea Streinul, p. 54.
"
"Noua Gazetă de Vest , nr. 554, 1 6 martie 1 938, p. 2.
Ibidem, p. 2.
"Noua Gazetă de Vest", nr. 586, 24 apri lie 1 938, p. 6.
1
27 Mircea A. Diaconu, op. cit. , p. 52-53.
1 8
2
Aceştia au fost de acord cu unele principii ale mişcării legate de promovarea unui
nationalism
absolut necesar" in Bucovina şi a unui "românism care să insemne valoare şi nu
"
intoarcere la semănătorism" . Cf. Mircea A. Diaconu, op. cit. , p. 32, 34. Pentru detalii vezi Mircea A.
Diaconu, lulian Vesper în mişcarea literară bucovineană interbelică, în .,Analele Bucovinei'', I I I,
1 996, nr. 2, p. 323-332; ldem, Traian Chelariu, în "Analele Bucovinei", VI, 1 999, nr. 1 , p. 25-39.
1
29 Mircea A. Diaconu, Revista .. !canar ", p. 3 1 4.
1 0
3 Idem, Mişcarea .. !canar ", p. 1 4 1 .
1 4
2
1
25
1 26
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"energetismul provinciei, care nu se reduce numai Ia un material verbal neuzat, ci
înseamnă în primul rând o spiritualitate a mediului, o metafizică a morţii,
singurătăţii şi vieţii" 1 3 1 • 1 . Vesper nu a avut trufia unei "superiorităţi a creaţiei de
provincie" şi nu a confundat "potenţele ontologice ale provinciei cu creaţia literară
realizată aici " 1 3 2 • M . Streinul s-a situat pe poziţii diferite, acuzând amatorismul
receptării noii literaturii în Bucovina şi absenţa unei "discipline culturale" . De altfel,
el a părăsit Bucovina, în anul 1 937, stabil indu-se, pentru o vreme, Ia Bucureşti.
Declinul mişcării iconariste a fost marcat şi de încetarea apariţiei revistei "Iconar"
(la 1 5 ianuarie 1 93 8 a apărut ultimul număr al acestei publicaţii). De asemenea,
diferenţa dintre tinerii bucovineni a fost determinată şi de opţiunile politice diferite
ale acestora. Din mişcare s-a separat un grup dizident atras de ideile naţionaliste ale
lui T. Brăilenau, în timp ce grupul din jurul istoricului 1. Nistor (avându-i ca
discipoli pe T. Chelariu şi 1. Vesper) s-au îndreptat spre ideile liberale.
După desfiinţarea mişcări i "Iconar", o parte din foşti i iconari s-a regrupat. În
anul 1 93 8, M. Streinul vorbea despre existenţa unei noi grupări "ce se află pe linia
de artă a Iconarului " , din care făceau parte L. Rusu, Şt. Bucevschi, A. Fediuc,
N. Tăutu, G. Drumur. "0 şcoală nouă, afirma M. Streinul, va continua deci pe cea
încă destul de nouă a Iconarului [ . . . ] . Iconarul [ . . . ] şi scriitorii lui au cel puţin
meritul de a fi creat, printr-o mulţime de publicaţii, şezători sau conferinţe, cititori
de literatură modernă. Astăzi Bucovina, salvată de sub vasalitatea unei culturi
străine, ştie să aprecieze valorile româneşti şi, credem, e mult acest lucru " 1 33•
Înfiinţarea Societăţii Scri itorilor Bucovineni, la 12 noiembrie 1 938, probabil
în urma stăruinţelor l ui M. Streinul, a reuşit să reunească o parte a scriitorilor
bucovineni de factură iconaristă. Societatea a activat ca secţie a Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi a fost condusă de un comitet format
din C. Loghin - preşedinte, M. Streinul - vicepreşedinte, T. Chelariu - secretar. Ca
membri fără funcţie activau T. Cantemir şi D. Vitencu 1 34. Activitatea Societăţii
Scriitorilor Bucovineni s-a desfăşurat în cadrul unor şedinţe literare, organizate
săptămânal, unde se citeau sau se comentau lucrări l iterare, se purtau discuţii pe
teme literare. Societatea a organizat şezători literare şi a colaborat Ia diferite
manifestări culturale. În anul 1 943 a avut loc o întâlnire între Societatea Scriitorilor
Bucovineni şi un grup de scri itori bucureşteni, prilej cu care s-au discutat
problemele "regionalismului literar" . S-a afirmat atunci că "valoarea scriitorului va
fi cu atât mai mare cu cât el va şti să transfigureze elementele regionaliste,
contopindu-le şi înglobându-le în varietatea de aspecte ale literaturii neamului" . De
asemenea, s-a apreciat că " l iteratura unui neam riscă să cadă în monotonie atunci
când ea este produsul numai unui anumit centru şi al unei singure grupări, oricât de
Ibidem, p. 1 40-1 4 1 .
Ibidem, p. 1 4 1 .
1 3 3 M . Streinul, op. cit. , p . 44 1-442.
134 M. Grigorovitâ, Din istoria culturii în Bucovina (1 775-1 994), Bucureşti, Editura Didactică
şi Pedagogică R. A., 1 994, p. 90.
131

132
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geniale ar fi ele. Între local şi universal trebuie să fie o continuă transfuzie, o
continuă sublimare a specificului regional în universul românesc" 1 3 5 •
În Bucovina a funcţionat, după stingerea mişcării iconariste, şi o "grupare de
literatură şi artă «Suceava» ", din care tăceau parte foşti i iconari M. Streinul, Gh. Z.
Antonescu, Gh. Fonea, T. Cantemir, Z. Antonescu, O. Caledoniu, G. Coca,
M. Cazacu, Aspazia Munte, O. Loghin etc. 1 36• O altă formă ce amintea despre
iconari a fost colecţia "Septentrion" , în care au fost publicate creaţii poetice ale
tinerilor bucovineni 1 3 7 • Toate aceste manifestări literare, apărute după stingerea
mişcării "Iconar", au demonstrat "fervoarea unor forme care-şi caută sensul. Este o
criză de identitate care explodează în excese" 138 •
Iconarismul a apărut în Bucovina ca fenomen cultural într-un context etnic şi
social specific, marcat de nevoia afirmării elementului românesc şi de dorinţa
"
"consolidării în spirit a unirii realizate la 1 9 1 8. Mişcarea literară s-a afirmat într-un
context cultural mai amplu, când, la nivelul întregii ţări, s-au conturat noi curente
culturale (gândirismul, gruparea "Criterior", modernismul lovinescian). Aceasta a
început prin a susţine "necesitatea unei opere de îndrumare culturală, în spiritul
«Junimii literare», dar în funcţie de exigenţele unei culturi ce trebuia recuperată în
rezultatele şi nu în evoluţia ei; ea a sfârşit prin a-şi forma, cu o naivitate care nu se
înspăimântă de eclectism, dacă nu o estetică proprie, măcar o viziune proprie
asupra artei, în conformitate cu spiritul modern" 1 39 • Mişcarea iconaristă din
Bucovina avea "obsesia unui program propriu şi a unei atitudini definitorii, care să
contrabalanseze mişcarea literară a capitalei cu un specific regional în care s-au
păstrat valenţele autohtonismului " 140 • Mişcarea a reuşit să-şi formeze o identitate
proprie - prin apariţia revistei ",conar" - devenind însă o grupare cu "pretenţii şi
orgolii prea mari", marcată de "obsesia originalităţii " . Chiar dacă mişcarea
iconaristă a promovat o literatură care nu a tăcut parte din prima linie valorică, ea a
demonstrat că în provincie a existat o "efervescenţă creatoare şi un spirit
inaugural " . Mircea A. Diaconu este de părere că "din perspectiva istoriei literare
[ ... ] ceea ce pare marginal şi particular [ . . . ] trebuie relaţionat cu un întreg şi cu un
centru pe care-I oglindeşte şi a cărei răsfrângere de fapt este" 1 4 1 •
În urma analizei fenomenelor culturale care s-au petrecut în Bucovina după
anul 1 9 1 8 se poate constata faptul că provincia s-a confruntat cu o situaţie aparte.
Menţinerea unui specific regional, marcat de tradiţii le Bucovinei austriece, dorinţa
de păstrare a autonomiei, refuzul centralismului promovat de guvernul României,
au influenţat procesul de românizare şi au scos în evidenţă " lipsa de unitate din
"Revista Bucovinei ", Il, 1 943, nr. 2, p. 90.
Mircea A. Diaconu, Revista .. Jconar p. 3 1 7; M. Grigoroviţă, op. cit. , p. 90.
1 37 Mircea A. Diaconu, op. cit. , p. 3 1 8.
1 38
Ibidem, p. 3 1 7.
139
Mircea A. Diaconu, Mişcarea .. Iconar ", p. 1 1 6.
140
Idem. Mircea Streinul, p. 7 1 .
141
Idem, Mişcarea . . lconar ", p. 1 2.
1 35
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cadrul comunităţii româneşti, afectată de tradiţii, culturi şi loialităţi diferenţiate din
punct de vedere regional " 1 42 • În anul 1 925, 1. Simionescu constata "fapte
dezamăgitoare" pentru procesul de românizare a Bucovinei, iar la 1 O ani de Ia unire
părerile erau împărţite. 1 . Nistor afirma că "toţi cetăţenii acestei provincii [ . ]
aderă cu convingere la statul român", iar D. Marmeliuc constata că "armonia
prilejuită de entuziasmul unirii începu să dispară pe încetul dintre românii
bucovineni " 143. Disputa centralism/regional ism s-a reflectat şi Ia nivelul evoluţiei
culturale a provinciei. O parte a intelectualilor bucovineni era încrezătoare în
individualitatea şi specificul spiritual al Bucovinei. Aceasta, ca deţinătoare a unei
culturi specifice, rezultată din contactul cu cultura germană, putea contribui la
sinteza culturală românească printr-un "aport specific" . În viziunea elitelor
bucovinene, "noua epocă de cultură", intrată în "vârsta creaţiei şi a sintezei ", se
putea realiza nu prin impunerea tiparelor şi valorilor centrului faţă de provincie ci
prin "alăturarea fenomenelor specifice Regatului Român la provinciile reunite" .
Politica de unificare culturală, bazată pe tradiţiile şi instituţiile Vechiului
Regat, a generat o adevărată efervescenţă culturală în Bucovina, dar provincia a
rămas un spaţiu marcat de complexe provinciale, alimentate de teama
nesincronizării cu realităţile din ţară, un spaţiu în care, în planul mentalităţii
generale, s-au produs foarte greu mutaţii fundamentale. Demersurile Bucovinei de
integrare în spaţiul românesc au situat provincia în planul preocupărilor de
valorificare a tradiţiilor locale, pe de o parte, şi a racordării la spaţiul spiritual
românesc, pe de altă parte, într-un permanent efort de adaptare Ia noile realităţi
impuse după anul 1 9 1 8.
. .

National et provincial dans la Bucovine pendant la periode
d 'entre-deux-guerre
(Resume)

L'etude analyse les phenomenes culturelles passes dans la Bucovine apres l'annee 1 9 1 8.
L'auteur a tire ses conclusions: la province a eu une situation singuliere parmi les autres provinces
roumaines; la politique d'unification culturelle - appuyee sur les traditions et les institutions de la
Roumanie d'avant 1 9 1 8 - a eu pour effet une effervescence culturelle en Bucovine, mais la province
a ete marquee de conflits, mentennus par la peur de ne pouvoir pas se rendre synchrone avec les
realites de la Roumanie. Les demarches de la Bucovine pour s'inll!grer ont supposes la valorification
des traditions locales d'une part, et un permanent effort de s'accomoder aux ces nouveaux realites,
imposees apres 1 'annee 1 9 1 8, d' autre part.

142
143

Irina Livezeanu, op. cit. , p. 1 7.
Apud Mircea A. Diaconu, Mişcarea " lconar ", p. 1 5, 1 6.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

POETI UITATI DIN BUCOVINA DE ALTĂDATĂ
'

'

ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU

La 25 decembrie 1 9 1 1 , Franz KafKa consemna în Jurnal opiniile sale
referitoare la fenomenul literaturilor de dimensiuni mici, regionale, declarându-se
fascinat de semnificaţia lor ca punct de cristalizare al aspiraţiilor spirituale şi
politice ale minorităţilor. Spre deosebire de contemporanii săi, KafKa arăta o mai
mare înţelegere faţă de producţia literară a diverselor etnii şi nu regreta lipsa unui
"
"titan precum Goethe, ci căuta să adopte criterii noi, mai adecvate, de apreciere în
context social-istoric a acestor literaturi. Ceea ce el considera a fi important era
deschiderea faţă de o moştenire culturală inedită, faţă de particularităţile unor
creaţii l iterare în care se oglindea viaţa culturală a minorităţilor etnice.
Gândurile lui Franz Kafka cu privire la literaturile mici ar putea constitui un
punct de plecare al reflecţii lor teoretice şi în ceea ce priveşte literatura de limbă
germană din Bucovina. Dezvoltându-se într-o zonă geopolitică limitrofă a
monarhiei habsburgice, literatura de limbă germană a cunoscut apogeul într-o
perioadă când începuse deja să se confrunte cu fenomenul marginalizării şi al
izolări i. Scriitorii şi poeţii de limbă germană, germani şi evrei, s-au retras pe o
"
" insulă literară rămasă în spaţiul românesc, anticipând, parcă, evenimentele
dezastruoase ale celui de-al doilea război mondial.
Critici şi istorici literari contemporani au încercat să redescopere peisajul cultural
bucovinean de la acea vreme şi să aducă la cunoştinţa publicului cititor interesat
literatura de limbă germană din Bucovina. S-a scris mult despre generaţia de poeţi
reprezentată de Paul Celan, Rose Auslănder, Moses Rosenkranz, Alfred Kittner,
adunându-se în antologii, cu un efort considerabil, poeziile care au supravieţuit
timpului, dar şi despre scriitori precum Karl Emil Franzos sau Gregar von Rezorri.
În cele ce urmează, ne vom referi la câţiva poeţi originari din Bucovina, mai
puţin cunoscuţi, dar ale căror preocupări literare sunt semnificative pentru literatura
de limbă germană din perioada 1 900- 1 945.
Elisabeth Axmann, născută în 1 926, la Siret, trăieşte la Koln. Se numără
printre autoarele bucovinene care au îmbinat, în creaţia lirică, experimentul
lingvistic cu problematica feminină. Fiică a unui comisar de poliţie din Siret, şi-a
petrecut copilăria în paşnicul Storoj ineţ şi la Sibiu, unde a urmat cursurile de
1

Frank Kafka: Tagebiicher 1910-1923. Frankfurt am Main

1 990, p. 1 5 1 - 1 56.

Analele Bucovinei, XI, 1 , p. 1 09-1 1 4, Bucureşti, 2004
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gimnaziu. Tinereţea i-a fost zdruncinată, însă, de evenimentele din timpul
războiului şi de cele din perioada postbelică. Deşi între anii 1 944 şi 1 946 se afla în
refugiu, reuşeşte să se stabi lească la Cluj şi să studieze la universitatea de aici
filosofia, gennanistica şi limba şi literatura română. Unul dintre profesorii ei a fost
poetul Lucian Blaga, ale cărui poezii le-a tradus mai târziu în limba germană.
Elisabeth Axmann a activat ca învăţătoare şi asistentă culturală la Cluj, iar din
1 954, timp de 1 6 ani, a fost redactor cultural al periodicului bucureştean "Neuer
Weg"; de asemenea, a fost lector la Editura Kriterion ( 1 970-1 977), apoi, din 1 972
până în 1 977, redactor al revistei "Neue Literatur" . În anul 1 977, cu prilejul unui
colocviu organizat la Găttingen, a plecat în Germania şi nu s-a mai întors. În
prezent, este colaborator la Deutsche Welle în Kăln. Atât în România, cât şi în
Germania, Elisabeth Axmann a desfăşurat o bogată activitate jurnalistică, a scris
critică şi eseuri, mai ales pe teme de istorie a artei. A publicat un volum de poezii
(Gedichte) în limba germană, în anul 1 974, la Editura Dacia (Cluj).
Arthur Bosch ( 1 884-1 953) s-a născut la Cernăuţi. A studiat ştiinţele naturii
la Universitatea din Cernăuţi şi a devenit profesor de gimnaziu. Din 1 9 1 9, a
profesat la Sibiu, iar în anul 1 940 a fost strămutat în Austria, unde, în perioada
1 94 1 - 1 944, a activat tot ca profesor. Începând cu anul 1 945, şi-a continuat
activitatea didactică la Stuttgart.
Ar1hur Bosch este cunoscut pentru poeziile sale pline de umor. Lirica sa, care
combină motive din literaturile de diverse limbi din Bucovina, precum şi traducerile
din poezia lui Taras Schewtschenko şi a lui Mihai Eminescu, publicate în revista
"
"Der Nerv editată de Alfred Maurtiber la Cernăuţi, reprezintă o contribuţie
importantă la schimbul intercultural dintre diversele grupuri etnice din Bucovina.
Poeziile sale au fost publicate şi în revista " Buchenblatter: Jahrbuch ftir
deutsche Literaturbestrebungen ", Cernăuţi, 1 932, editată de Alfred Klug şi Franz
Lang, precum şi în numerele din 1 920, 1 923 şi 1 932 din "Deutsches Kalender ftir
die Bukowina" (Cernăuţi).
Dusza Czara-Rosenkranz ( 1 899- 1 97 1 ) s-a născut la Berhomet. Dusza Czara
este numele de artistă pe care şi 1-a ales sora poetului bucovinean de limbă germană,
Moses Rosenkranz. A făcut parte din suita reginei-mamă Maria şi a scris poezii,
publicate în revista " Buchenblatter" din anul 1 932. Potrivit unei relatări a lui Alfred
Kittner, versurile ei au fost apreciate în mod deosebit de Alfred Margul-Sperber,
acesta intenţionând să le includă în antologia sa. Este autoarea mai multor volume de
poezii: Stunden der Demut (Bucureşti, 1 934), Buch der Trauer (Bucureşti, 1 93 8), An
)eden Menschen, der mir ein Bruder isi: Gedichte (Hirsau, 1 93 1 ). Unele dintre poezii
au fost publicate în revista "Buchenblatter: Jahrbuch ftir deutsche Literatur
bestrebungen" , Cernăuţi, 1 932, editată de Alfred Klug şi Franz Lang.
Robert Flinker ( 1 906-1 945) s-a născut la Vişniţa. Este cel mai tânăr dintre
cei opt fraţi, dintre care mai fac parte şi poetul Ernst Maria Flinker şi filosoful
Friedrich Flinker.
Robert Flinker a urmat cursurile gimnaziului din Cernăuţi şi a studiat apoi
medicina la Viena, cu renumitul profesor Wagner-Jauregg, deţinător al Premiului Nobel.
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Între 1 930 şi 1 932, a activat ca medic neurolog în Germania, apoi la Cernăuţi. Şi-a
continuat studiile Ia Geneva şi Basel, pentru ca mai târziu să profeseze la clinica de
neurologie din Ziirich. Între 1 940 şi 1 94 1 , a fost medic primar la spitalul de boli nervoase
din Cernăuţi, iar în 1944 a fost numit director al Spitalului Central din Bucureşti.
Pe lângă numeroasele studii medicale de specialitate publicate, Robert
Flinker a avut şi preocupări literare. Lucrările sale, editate în parte de fratele său,
Ernst Maria Fl inker, cuprind poezii, povestiri şi romanele Der Sturz ( 1 940- 1 94 1 ) şi
Fegefeuer (postum, 1 968). Proza lui Robert Flinker, amintind de parabolele lui
Kafka, reflectă realitatea politică din România, dominată de dorinţa de putere şi de
oportunism. În l irică, Robert Flinker urmează modelul lui Hermann Hesse. Unele
dintre poezi i (Die Sehnsucht treibt mich zu dir hin, Herbsttode) au fost publicate în
revista "Neue Literatur", Bucureşti, 1 972.
Bernhard Heinrich Otto Tepperberg ( 1 874-1 954) s-a născut la Rădăuţi. A
fost fiul lui Josef Tepperberg, judecător evreu din Rădăuţi. Bun prieten al lui
Alfred Margui-Sperber, acesta a scris lirică de dragoste, profundă, pe care, însă,
refuza s-o publice. La insistenţele lui Sperber, a publicat câteva dintre textele sale
în ziarul "Czernowitzer Morgenblatt", în anul 1 930, sub pseudonimul Uda
Tepperberg. Cea mai mare parte a textelor este păstrată în manuscris.
Fiul lui Josef Tepperberg, Bernhard, a publ icat unele dintre aceste poezii cu
numele propriu şi nu se cunoaşte dacă acest lucru s-a petrecut cu sau fără aprobarea
tatălui său.
Dintre poeziile publ icate, menţionăm titlurile: Abend, Winter, Reue.
Arthur Kraft ( 1 897-1 944) s-a născut la Dorneşti. Provine dintr-o familie
bogată de evrei din Lemberg, stabilită în Bucovina. Şi-a petrecut copilăria în
Bucovina şi anii războiului ( 1 9 1 4-1 9 1 8) la Viena. S-a reîntors la Dorneşti, iar din
1 924 a început studiul istoriei artei la Universitatea din Wiirzburg. După venirea la
putere a lui Hitler, a revenit în Bucovina pentru câţiva ani, iar în 1 937 a plecat la
Paris, pentru a-şi continua studiile la Sorbona. Din cauza invaziei germane, s-a
refugiat în Munţii Pirinei, dar a fost prins şi trimis, în anul 1 944, în lagărul Drancy
(Franţa). De acolo, se pare, a fost departat şi gazat la Auschwitz.
Primele sale poezii şi eseuri au apărut în revista lui Albert Mauriiber, "Der
Nerv" . A publicat şi articole istorica-ştiinţifice în presa de special itate. A tradus în
limba germană poezii ale lui Paul Verlaine, dar, din păcate, s-au pierdut. Dintre
poeziile tipărite, menţionăm: Abschied şi Die Entriickten.
Karl Korn ( 1 8 83-1 960) s-a născut la Satu Mare, lângă Rădăuţi. Se numără
printre curiozităţi le liricii bucovinene, deoarece este singurul autor evreu care a
scris în dialectul şvabilor bucovineni. Strămoşii săi au venit în Bucovina din
regiunea Pfalz, în sec. al XVIII-lea, împreună cu alţi colonişti germani. A studiat
germanistica la Viena, Leipzig şi Berlin şi apoi a plecat la Bucureşti, unde a lucrat
ca profesor de gimnaziu, iar mai târziu, ca bibliolog la Biblioteca Universitară.
Poeziile sale au apărut în colecţia de lirică în dialect şvăbesc Spăflcher und
Spăfltzcher. Schwăbische Gedichte, Bucureşti, 1 959.
Un alt autor, însă de origine germană, care a scris, de asemenea, în dialectul
şvabilor bucovineni, considerat a fi cel mai reprezentativ pentru lirica bucovineană
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de acest gen, este Heinrich Kipper ( 1 875-1 959). S-a născut la llişeşti, unde a
urmat cursurile Şcolii Populare, apoi pe cele ale Institutului Pedagogic din
Cernăuţi. A funcţionat ca învăţător în satul natal, apoi ca profesor la acelaşi Institut
Pedagogic din Cernăuţi. Participă la Primul Război Mondial, unde este rănit (îşi
pierde un picior). După terminarea războiului, se stabileşte la Hollabrunn (Austria
inferioară), unde va rămâne până la sfârşitul vieţii.
A desfăşurat o bogată activitate l iterară, fiind autorul volumelor de poezi i
Lieder eines Verwundeten ( 1 9 1 5) şi Aus Wunden und Wonnen ( 1 9 1 6), care au ca
tematică evenimentele războiului. A scris un volum de poezii în dialect, intitulat
Mei Ahrefeld ( 1 93 5), în care se regăsesc imagini plastice din mediul ţărănesc
bucovinean. Deşi creaţia sa de mai târziu este marcată de idei naţional iste, chiar
şovine, în special în romanele Die Enterbten ( 1 925) şi Deutsch/and, wir kommen
( 1 94 1 ) în versurile de început, unele publicate în "Freie Lehrerzeitung" sau
"
"Bukowiner Bote sunt exprimate sentimente patriotice.
Teodor Lupul ( 1 83 8-1 858), născut la Cernăuţi, a fost unul dintre cei mai
talentaţi poeţi din l iteratura de limbă germană din Bucovina. Poeziile sale, aflate
sub influenţa Cărţii cântecelor (Buch der Lieder) a lui Heinrich Heine, au apărut
postum în diverse ediţii ale antologiei Buchenblătter ( 1 864 - W. Capilleri; 1 870 K.E. Franzos; 1 87 1 - G. Obrist).
În paginile aceleiaşi antologi i, au fost publicate şi poeziile lui Iancu Lupul,
fratele lui Theodor, cel care, în calitate de deputat în Parlamentul de la Viena, a
reprezentat interesele naţionale ale român ilor şi, în timpul cât a fost membru al
consiliului local al oraşului Cernăuţi ( 1 864-1 888), a susţinut introducerea unor
reforme economice şi culturale în Bucovina. De asemenea, a fost unul dintre
promotorii Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. După anul
1 904, când se retrage din politică, se dedică preocupărilor literare. A scris poezii în
limba germană, pe care le-a publicat, începând cu anul 1 855, în " Sonntagblatt",
suplimentul literar al ziarului "Bukowina", editat de E. R. Neubauer. Aceste poezii
arată influenţa lui Nikolaus Lenau, a lui H. Heine şi a lui E. R. Neubauer.
,

Elisabeth Axmann

Moştenire

Vermăchtnis
Der warme wirkliche rest
vergangenen lebens den
man behălt
ein mundvoll weizen
wie honig
ostern wird dann
das zărtliche gras

Un rest cu adevărat mângâietor
al vieţii trecute, pe care
îl păstrez
o înghiţitură din grâu/
ca mierea
şi e Paşte
iarba firavă

wachsen durch augenhohlen

creşte in orbite

end/ich bt>freit

privind, în sfârşit,

schauend

eliberată
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Bernhard Heinrich Otto Tepperberg

Abend

Seară

Sonenmiide taucht der Tag ins Meer
ra.fft mit schlaffer, zogernder Gebărde
a/le Farben, a/les Licht der Erde.
Baum und Străucher werden măhlich leer.

De soare vlăguită, ziua apune-n mare,
Goleşte cu mişcări şovăitoare
Pământul de lumină şi culori,
Lăsând copacii mistuiţi şi goi.

Leise făhrt die Nacht mit kiihler Hand
iiber A ugen, satt van Leid und Freude,
bettet in die schwarze, schwere Seide
ihres Mantels, tief, das miide Land.

Cu mâna-i rece noaptea-ncet închide
ochii sătui de desfătări sau chi1fttri,
Trudită, ţara mantia-şi întinde,
Un aşternut din negre/e-i mătăsuri.

Aus dem Dunkel quillt ein wehes Leid,
eine leidgetrănke Stimme singt es
und wie Reue und Entsagen klingt es
und wie eine Rase ist 's verbliiht.

Ojale-adâncă-n întuneric creşte,
Un glas plin de durere-o cântă - pare
un strigăt de căinţă, renunţare,
sau un trandafir care păleşte.

Dusza Czara Rosenkranz

Abendlied

Cântec de seară

Immer, wenn der Abend kommt,
schreite ich langsam
dem Hiigel zu,
der dunkel sich wolbt,
setze am Rande des Baches
mich nieder
und singe.

Întotdeauna, când vine seara,
mă apropii încet,
de dealul,
ce se arcuieşte întunecat,
mă aşez la marginea pârâului
şi cânt.

Oft schreiten miide Wanderer Yorbei
und lauschen meiner Weise,
mancher van ihnen
siehtfragend aufmich
und eilt weiter ...

Deseori trec călători obosiţi
şi trag cu urechea la cântul meu,
câte unul dintre ei
mă priveşte întrebător
şi se grăbeşte mai departe ...

Keiner noch blieb bei mir.

Nici unul, încă, n-a rămas cu mine.

Aber ich sitze immer
am Rande des Baches
und singe, wenn der Abend kommt

Eu, însă, stau mereu
la marginea pârâului
şi cânt când vine seara.
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Poetes oublies de Bucovine d'autrefois

(Resume)
Critiques et historiens litteraires contemporains ont essaye redecouvrir la vie culturelle de la
Bucovine au debut du XX-eme siecle, pour faire connaître aux lecteurs la litterature d'expression
allemande en Bucovine, representee par les poetes Paul Celan, Rase Auslănder, Alfred Kittner.
Dans cet etude, l ' auteur se rapporte aux plusieurs poetes originaires de Bucovine et moins
connus dans le monde litteraire: Elisabeth Axmann, Arthur Bosch, Dusza Czara-Rosenkranz, Robert
Flinker, Bemhard Heinrich Otto Tepperberg, Arthur Kraft, Karl Korn, Heinrich Kipper, Teodor
Lupul, Iancu Lupul.

..

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

SOCIETĂTILE CULTURALE ALE COMUNITĂTILOR
POLONEZILOR DIN BU�OVINA.
ELEMENTE ALE CONSENSULUI MULTIETNIC
ÎN SPAŢIUL GEOGRAFIC AL BUCOVINEI ISTORICE
.

.

DANIEL HRENCIUC

Societăţile culturale poloneze au reprezentat, alături de şcoală şi de Biserica
Romana-Catol ică, elementele definitorii pe care s-a articulat efortul de
păstrare/dezvoltare a identităţii etnice în spiritul tradiţiilor şi culturii poloneze,
fundamentate îndeosebi pe istorie şi limbă. Din acest motiv, eforturile acestora au
fost concentrate, în mod esenţial, asupra popularizării momentelor istorice
semnificative din istoria Poloniei, alături de aniversarea celor mai importanţi poeţi
şi prozatori aparţinând ethosului polonez.
În acelaşi timp, societăţile culturale poloneze au cultivat, în mod constant,
arta consensului, a respectului şi cunoaşterii reciproce, impunând construirea, în
spaţiul multietnic al Bucovinei istorice, a unui dialog interetnic şi multiconfesional .
Într-o Europă nouă, fundamentată pe temeiul multiculturalităţii şi toleranţei, în care
societatea românească face eforturi constante de integrare, experienţa istorică
acumulată din perspectiva analizei evoluţiei societăţilor culturale poloneze,
reprezintă un model care se cere neapărat valorificat.
Construirea societăţii civile, cu toate d imensiunile şi segmentele sale - un
obiectiv esenţial pentru o societate aflată în plină regăsire, precum societatea
românească posttotalitară - impune cunoaşterea şi valorificarea experienţei istorice
a societăţilor culturale poloneze, ca un reper fundamental în jurul căruia să se
dezvolte strategii şi politici aferente procesului de integrare europeană, implicit de
construire a societăţii civile. Demersul nostru analizează evoluţia societăţilor
poloneze din Bucovina istorică, valorificând surse arhivistice, presă, depistate în
arhivele române sau poloneze. Fără îndoială că nu putem emite pretenţia epuizării
problematicii complexe a societăţilor culturale poloneze din spaţiul bucovinean,
însă dorim să o semnalăm cercetătorilor interesaţi de acest fenomen, având
convingerea dezvoltării, în viitor, a acestei tematici prin intermediul realizării unei
monografii. În fond, doar cunoaşterea elementelor pe care s-a articulat mişcarea
culturală a polonezilor bucovineni, într-o strânsă corelaţie cu analiza extinsă asupra
societăţilor culturale aparţinând altor comunităţi etnice din Bucovina istorică, ne
poate apropia, în speranţa unui viitor mai bun.
Analele Bucovinei, XI, 1, p. l l 5-1 24, Bucureşti, 2004
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Istoria polonezilor bucovineni are ca punct de plecare contextul geopolitic
din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, când, după anexarea Galiţiei de către
habsburgi 1 ( 1 772) şi a părţii de nord-vest a Moldovei ( l 774i, s-au creat premisele
economice, sociale şi administrative ale alipirii Bucovinei la Galiţia3 ( 1 786).
Decizia autorităţilor habsburgice, meticuloase şi interesate de valorificarea
potenţialului economic al Bucovinei, a facilitat colonizarea polonezilor în acest
spaţiu geografic, acoperind o paletă generoasă de ocupaţii şi profesii: specialişti în
minerit, agricultori, funcţionari, învăţători, profesori, care şi-au găsit repede
posibilităţi de afirmare şi real izare profesională .
Au apărut numeroase localităţi rurale conţinând majorităţi etnice poloneze:
Cacica, Soloneţul Nou 5 , Pleşa, Poiana Micului6, Panca7 , Caliceanca, Tereblecea,
Carapciu pe Ceremuş8 , Laurenca9 , Sadagura 1 0 , Davideni, Bula�'Moara, Pătrăuţii de
Sus, Văşcăuţi pe Ceremuş 1 1 , Coţmani 1 2 • Numărul polonezilor stabiliţi în mediul urban
(Cernăuţi, Storojineţ, Vij niţa1 3 , Suceava, Salca, Siret) era, de asemenea, însemnat.
Cernăuţiul a reprezentat "capitala" polonimii bucovinene, aici fiind sediul
Radei Narodowa, Kola Polskie, Polski Zwi<ţ_zek Skolny, a Bisericii romano-catolice
(numeroşi prelaţi fiind de origine poloneză) 1 4 , a băncilor poloneze, precum şi a
presei în limba maternă. Amprenta stilului arhitectonic polonez s-a făcut şi ea
simţită în mediul urban al Bucovinei istorice, acolo unde mozaicul etnic sugera
dimensiunile politicii habsburgice în domeniul naţionalităţilor.
1 Pavel Ţugui, Bucovina - istorie şi cultură, Bucureşti, Editura Albatros, 2002, p. 72-73;
Martyn Rady, Ţarii. Rusia, Polonia şi Ucraina, Bucureşti, Editura AII, 2002, p. 1 39.
2 România. Evoluţie în timp şi spaţiu. Album, Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 1 996, p. 94.
3 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita A.N.l.C.), Bucureşti, Fond
Direcţia Generală a Poliţiei (în continuare se va cita D. G.P.), dosar nr. 6911 926, fila 22.
4 Gotkiewicz Marian, Ruchy migracyjne g6rali czadeckich. Cz�sc 2, în "Polonus" (Pisma
Zwi�ku Polak6w w Rumunii), Revista Uniunii Polonezilor din România, Suceava, 200 1 , nr. 2-3
"
(85), p. 7-9; Krzysztof Nowak, W czadeckiem i na Bukowinie. Cz�sc 1 , în "Polonus , 2000, nr. 3 (76),
"
p. 9-- 1 0; ldem, W czadeckiem i na Bukowinie. Cz�sc 2, în "Polonus , 2000, nr. 5 (78), p. 6-7.
5 Tadeusz Dubicki, Bukowinsko - rumunskie wqtki rodzinne, în voi. Polacy w Rumunii m6wiq
o sabie, ed. F. Mamulski, Lublin - Leszno, 2000, p. 344.
"
6 Stanislava lachimovschi, Kosci61 z Poiana Micului, în "Polonus , 1 998, nr. 6 (59), p. 8; J6zef
lriszek, Dom Polski - Poiana Micului, în "Polonus", 1 995, nr. 1 2 (29), p. 7.
7 Helena Krasowska, Uwagi o sytuacji j�zykowej w Pance, în voi. O Bukowinie. Razem czy
oddzielnie?, red. Kazimierz Feleszko, Pila - Warszawa, 2000, p. 327-33 1 .
8 .,Polacy Zagranicq'', Cracovia, VI, 1 935, nr. I l , p. 39.
9 Emil Biedrzycki, Historia Polak6w na Bukowinie, Warszawa - Krak6w, 1 973, p. 1 55 .
1 0 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (Arhiva Actelor Noi), Varşovia (în continuare se va
cita A.A.N.), Fond Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie (în continuare se va cita
M.S. Z. ),dosar nr. 6 422, fila 1 2 .
11
Emil Biedrzycki, op. cit. , p. 1 52.
1 2 "Polacy Zagranica,' ', V, 1 934, nr. 6, p. 37.
1 3 A. A. N., Fond M. S. Z. , dosar nr. 7 30 1 , filele 7-8;
1 4 Jan Bujak, Ksiqdz infulat Wojciech Grabowski - superior Ksi�ty Misjonarzy, proboszcz w
Kaczyce, i Czerniowcach i wikariusz generalny Bukowiny, în voi. Kontakty polsko - rumwiskie na
przestrzeni wiek6w. Materialy z sympozjum, red. Stanislava Iachimovschi, El:tbieta Wieruszewska,
Suceava, 200 1 , p. 1 25-1 30.
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În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, polonezii bucovineni reprezentau
deja o comunitate bine structurată economic, social, politic şi confesional,
dispunând de o reţea de şcoli bine organizată în limba maternă, presă, societăţi
culturale care confirmau preocupările majore vizând dezvoltarea individualităţii
etnice, educaţionale şi spirituale a polonezilor bucovineni.
Primele organizaţii ale polonezilor bucovineni au apărut la Cernăuţi,
" polonimii bucovinene. În 1 869, se înfiinţează Asociaţia Poloneză de
capitala
"
Lectură şi Ajutor Frăţesc din Cernăuţi (Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy w
Czernowiach) 15 de către un grup format din preotul Stefan Dembinski, Antoni
baron de Gostowski 1 6, Aleksander Morgenbesser 1 7, Kajetan Kamil, preotul dr.
Ignacy Kornicki şi Karol Bronarski 18 • La 2 mai 1 869, activitatea Asociaţiei
Poloneze de Lectură şi Ajutor Frăţesc debuta în sala Primăriei din Cernăuţi 1 9 , în
funcţia de preşedinte fiind ales Aleksander Morgenbesser. Acesta a mărturisit, cu
acest fericit prilej, următoarele: "De pe urma strămoşilor noştri ne-a rămas o
comoară de mari bogăţii, iar cea mai valoroasă dintre aceste bogăţii este onoarea
naţională. Fereşte-o de dispariţie, aceasta este răspunderea noastră, dar oare este
conform cu gloria poporului nostru ca fraţii supuşi nenorocirii să întindă mâna şi să
cerşească ajutor acolo unde, în loc de sprijin, să se întâlnească uneori cu reproşurile
aduse întregului popor? Ne apasă obligaţia de a-i ajuta pe cei cu care avem atât
sentimente, cât şi origini comune. Acest ţel îl vom atinge, căci în tezaurul naţional
aveam o a doua bogăţie, iar această bogăţie este iubirea"20 •
Activitatea Asociaţiei Poloneze de Lectură şi Ajutor Frăţesc a fost
completată, la 26 noiembrie 1 869, când s-a înfiinţat Sala de Lectură (Towarzysto
Polskie Bratniej Pomocy 1 Czytelnia Polska E Czernowcach). Numărul membrilor
a crescut în timp, motiv pentru care organizaţia îşi va stabili activitatea într-un local
închiriat, intitulat " La mielul de aur"21 ( " Pod Zlotym Jagniţcem "). Mulţi dintre
membrii Asociaţiei Poloneze de Lectură şi Ajutor Frăţesc erau de profesie medici,
farmacişti, profesori, funcţionari, oameni bine educaţi, care aveau un nivel ridicat
de cultură. Scopul principal al Asociaţiei era educarea prin cultură a polonezilor
bucovineni, prin cumpărarea � i înfiinţarea unei biblioteci cu un număr foarte mare
de cărţi în limba poloneză 2 • Deja, datorită eforturilor membrilor săi, J6zef
15
16

Emil Biedrzycki, op. cit. , p. l 29-1 30.
A.A.N., Fond Ambasada RP w Bukareszcie (Ambasada Republicii Polone la Bucureşti),
dosar nr. 3 2 1 , fila 1 43 .
1 7 Emil Biedrzycki, op. cit. , p. 1 66--167.
1 8 Daniel Hrenciuc, Reflexe demografice, educaţionale, culturale şi politice ale minorităţii
poloneze din Bucovina în perioada interbelică (în continuare se va cita Daniel Hrenciuc, Reflexe
demografice), în voi. Blitej siebie relacje polsko-rumunskie. Mai aproape unii de alţii. Relaţii
polono-române, Suceava, Uniunea Polonezilor din România, 2003, p. 1 48.
"
1 9 " Kurjer Polski w Rumunji , Cernăuţi, V, nr. 3 1 5, 3 1 ianuarie 1 937, p. 1 .
20
A.A.N., Fond Ambasada RP w Bukareszcie, dosar nr. 32 1 , fila 1 44; Marius Pietraru, Viaţa
cultural-artistică a polonezilor din Bucovina, în voi. Bliiej siebie relacje polsko-rumunskie. !tiai
aproape unii de alţii. Relaţii polono-române, Suceava, Uniunea Polonezilor din România, 2003, p. 1 66.
21
Marius Pietraru, op. cit. , p. 1 66.
22
A.A.N., Fond Ambasada RP w Bukareszcie, dosar nr. 3 2 1 , fi la 1 44.
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Lukasiewicz, Jan Kasprzycki, Ferdinand Preyer, Albin Kraus şi Aloijdy
Smerekowski, biblioteca Societăţii de Lectură şi Ajutor Fărţesc din Cernăuţi
dispunea de un număr de 2 600 de volume scrise în limba poloneză23, în special
opere literare, dar şi din alte domenii de interes. Între timp, numărul membrilor
Asociaţiei a crescut, prin admiterea unor personalităţi selectate din rândurile
polonezilor cernăuţeni, precum Kazimir Bronarski, dr. Wtadyslaw Bodynski,
Michal Macuski, Franciszek Nitecki şi Grzegor Smolski 24 .
Conducerea Asociaţiei Poloneze de Lectură şi Ajutor Frăţesc a fost asigurată
de către Aleksander Morgenbesser ( 1 869-1 872), J6zef Lukasiewicz ( 1 872-1 876),
Julian Mianowski ( 1 876- 1 8 84), Emanuel Dworski ( 1 884), Jan Dylewski ( 1 8851 887). La conducerea Asociaţiei a urmat profesorul Emil Dworski, între anii 1 887
şi 1 890. Între iulie 1 890 şi 1 894 funcţia de preşedinte a fost asigurată de către
preotul Jan Fischer. În urma decesului acestuia, preşedinte a fost baronul Jan Capri
( 1 894-1 896). Între 1 896-1 898 s-a aflat la conducerea Asociaţiei Wladyslaw
S6hynski şi, ulterior, J6zef Wislocki ( 1 898-1901 ). Din 1 ianuarie 1 90 1 până în
1 903 conducerea a fost asigurată de către Adolf Strzelbicki2 5 • Între 1 903 şi 1 904,
conducerea Asociaţiei a fost preluată, din nou, de către Wladyslaw S6hynski, iar
din ianuarie acelaşi an, de către doctorul Tadeusz Misckhe26.
Activitatea Asociaţiei de Lectură şi Ajutor Frăţesc din Cernăuţi a fost
deosebit de complexă şi variată, ea încercând să rezolve nevoia de cultură a
polonezilor din capitala Bucovinei, polul de atracţie a întregii polonimi
bucovinene. Sediul Asociaţiei era acum într-un imobil nou, situat pe strada Panska,
Ia nr. 40, clădirea fiiind achiziţionată pentru suma de 65 000 de coroane. Proiectul
contrucţiei Dom Polski (Casa Polonă) a fost gândit de către inginerul polonez
Konrad G6recki . Clădirea a fost amenajată în stil Zakopane, prin eforturile unor
artişti de renume precum Piotr Harasimowicz, care a realizat sculpturile de la loje
şi bănci. Iluminatul clădirii a reprezentat opera polonezului cernăuţean J6zef
G6recki, proprietarul fabricii de electricitate din Cernăuţi27.
După eforturi consistente, în zilele de 2-3 decembrie 1 905 a fost sfinţit
localul Dom Polski, în cadrul unei ceremonii impresionante, la care au participat
1 000 de persoane din întreaga Galiţie şi din Bucovina2 8 . Dom Polski reprezenta
simbolul spiritual şi cultural al polonezului din Bucovina.
Nivelul ridicat de cultură al polonezilor din Bucovina, reflectat de numărul
mare de şcoli şi asigurat de gradul ridicat de urbanizare a membrilor acestei etnii a
fost completat şi valorificat prin înfiinţarea a numeroase societăţi, prima dintre ele
fiind Asociaţia Poloneză de Lectură şi Ajutor Frăţesc din Cernăuţi. Infiinţarea
A

"
23 Daniel Hrenciuc, Minoritatea poiană din Bucovina, în Analele Bucovinei , Bucureşti, VII,
"
nr. 2, 2000, p. 452.
24 Ibidem.
25 "Polonus" , Wydanie specjalne (Număr special), mai 2003, p. 2.
26 Ibidem.
2

7

28

Ibidem.

Ibidem
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acestor societăţi a fost sprij in ită şi chiar încurajată de către membrii Asociaţiei
cernăuţene.
Un exemplu relevant pentru demersul nostru îl reprezintă înfiinţarea societăţilor
academice studenţeşti poloneze din cadrul Universităţii din Cernăuţi, organizate pe
criterii naţionale29 , însă fundamentate pe ideea toleranţei şi a respectului reciproc,
dovedit, printre altele, de intonarea imnului de stat al României şi Poloniei înainte de
·
mceperea oncaret acţmm30 .
Studenţii polonezi de la Universitatea "Francisc Jozef 1 " din Cernăuţi erau
organizaţi în două Societăţi academice: Societatea Academică Polonă "Ognisko"
(Towarzystwo Akademik6w Polskich "Ognisko")3 1 , înfiinţată în 1 876 şi Corporaţia
Academică "Lechia"3 2 (Korporacja Akademik6w Polskich "Lechja"), întemeiată în
1 9 1 0. Membrii Societăţii Academice Polone "Ognisko" aveau culorile roşu, auriu,
alb, iar cei din Corporaţia Academică "Lechia" purtau panglici în culorile roşu,
albastru, alb33 • Interesantă era condiţia impusă pentru a deveni membru al acestor
societăţi: candidatul, etnic polonez, trebuia să susţină un examen la istoria şi limba
poloneză. Locul comun de desfăşurare a activităţilor societăţilor culturale poloneze
era sala Dom Polski din Cernăuţi. Membrii Corporaţiei Academice "Lechia" au
înfiinţat organizaţiile sportive "Polonia" şi "Gwiazda "34, care reuneau tineri
practicanţi ai activităţilor sportive, proveniţi din rândurile comunităţilor poloneze.
Modelul organizatoric şi funcţional după care erau organizate societăţile
academice studenţeşti poloneze "Ognisko" şi "Lechia" era inspirat din tradiţia
universitară germană şi austriacă. Membrii societăţilor poloneze studenţeşti erau de
tip "conservativ" şi respectau un ritual riguros3 5 . Astfel, era obligatorie purtarea, Ia
ocaziile speciale, a unei uniforme specifice (şapcă, panglici, săbii); chestiunile de
onoare se reglementau întotdeauna prin duel ("mensura")36 . Semestrul de iarnă se
deschidea după un plan bine stabilit: " comers", baluri, serate dansante etc. Ierarhia
în cadrul societăţii era şi ea bine stabilită. Exista un "consenior", adică un maestru
de scrimă şi un "Fuchsmajor", care se ocupa de iniţierea studenţilor din anul întâi.
Un "Fuchs" ("vulpoi") putea deveni "Bursche" ("fârtate") numai după terminarea
�

•

-

•

.

29 Ion I. Nistor, Istoria Românilor, voi. Il, ediţie îngrij ită de dr. Florin Rotaru, Bucureşti,
Editura Biblioteca Bucureştilor, 2003, p. 226.
3 0 Vladimir Trebici, Relaţiile dintre societăţile studenţeşti române şi germane de la Universi
tatea din Cernăuţi ca model de înţelegere interetnică (I8 75-I 938), în "Analele Bucovinei ", IV, 1 997,
nr. 2, p. 283.
3 1 Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1 774-1918), Chişinău,
Editura Civitas, 2003, p. 229.
3 2 Mircea Grigoroviţă, Învăţământul din nordul Bucovinei (1 775-1944), Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1 993, p. 1 70.
"
33 Printre membrii mai importanţi ai Corporaţiei Academice Lechia îi regăsim pe Franciszek
"
R6iylowicz, Feliks Lisiecki, J6zef Machowski, Tadeusz Dihm, Wlodzimierz Zuryk, Wlodzimierz
Segda, Eugeniusz Macielinski şi Juliusz Przybyla.
"
3 4 "Gazeta Polska , nr. 2, 4 ianuarie 1 894.
35 Florin Pintescu, Daniel Hrenciuc, Din istoria polonezilor în Bucovina (1 774-2002),
Suceava, Uniunea Polonezilor din România, 2002, p. 79.
36 Ibidem.
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studiilor, în cadrul unei ceremonii speciale, când se acorda rangul de "Herr''
(domn bătrân ")37• Valorificarea spiritului german universitar de către studenţii
Universităţii din Cernăuţi a asigurat racordarea acestui spaţiu academic Ia tradiţiile
germane, permiţând studenţilor de diferite etnii să se cunoască şi să stabilească
legături reciproce. Prin urmare, era asigurată şi dezvoltată, la acest nivel,
cunoaşterea şi toleranţa multietnică şi pluriconfesională, premisă a perpetuării
raporturilor armonioase dintre naţionalităţile Bucovinei 38 . ,,Heildelbergul " bucovinean,
în cazul de faţă Universitatea din Cernăuţi, impune consacrarea spiritului unui
spaţiu multietnic şi confesional la nivel universitar, confirmând renumele
Cemăuţiului de "ultima Alexandrie a Europei", formulare inspirată, aparţinând
cercetătorului Zbigniew Herbert39 .
Destrămarea monarhiei austro-ungare4 0 în 1 9 1 8, nu a însemnat dispariţia
tradiţiei universitare a societăţilor culturale aparţinând comunităţilor etnice
existente în fosta Bucovină, expresie concretă a politicii adoptate de către
autorităţile române în domeniul minorităţilor. Societăţile culturale au continuat să-şi
desfăşoare activitatea într-un context nou, asigurat legislativ, administrativ,
spiritual şi educaţional de către autorităţile române, reprezentând, în cazul
polonezilor, o punte de colaborare - majoritate română versus minoritate poloneză.
Un exemplu de respect reciproc era faptul că, în perioada interbelică, la
deschiderea activităţilor specifice societăţilor culturale, se intona Imnul Regal al
Regatului României Mari şi cel al Republicii Polone. De un mare succes se
bucurau "comersurile" organizate, cu mare fast, la Dom Polski de către societăţile
poloneze "Lechia" sau "Ognisko" , o dată cu deschiderea semestrului de iarnă şi la
care luau parte atât profesori, cât şi studenţi români, germani şi ucrainieni,
fratemizând într-o atmosferă specifică studenţească4 1 •
O altă societate reprezentativă pentru comunităţile de polonezi bucovineni a
fost şi societatea meşteşugărească "Gwiazda" ("Steaua" )4 2 , apărută în anul 1 892.
Aceasta era condusă de un comitet director, format din Dominik Kobusiewicz,
Stanislaw Siarczynski, Mieczyslaw Dubicki şi Marjan Kukla. Această societate s-a
evidenţiat prin numeroase activităţi culturale organizate în Cernăuţi. În cadrul
37

Ibidem.
Kazimierz Felezko, Sladem homo Bucoviniensis. (Pe urmele lui homo Bucoviniensis), în voi.
Bukowina po stranie dialogu (Bucovina de partea dialogului), sub redacţia lui Kazimierz Felezko,
Pogranicze-Seiny, 1 999, p. 6; Eugeniusz Klosek, Bucovina, locuri, oameni şi universul valorilor, în
voi. Întâlniri bucovinene, Pila, Suceava. Cernăuţi, Bonhyad, 200 1 , p. 1 4.
39 Florin Pintescu, Bucovina, ::onă de convergenţă etnică şi spirituală, în "Glasul Bucovinei",
Cernăuţi-Bucureşti, VIII, 200 1 , nr. 1 -2 (29-30). p. 3 3 .
4 0 Jcan Berenger, Istoria Imperiului Habsburgilor (1273-1918), Bucureşti, Editura Universitas,
2002, p. 5 1 0; A. J. P. Taylor, Monarhia Habsburgică (1809-1918). O istorie a Imperiului A ustriac şi a
A ustro- Ungariei, Bucureşti, Editura All Istoric, 2000, p. 2 1 4.
4 1 Demir Dragnev, Ştefan Purici, Constantin Ungureanu, Ion Gumenâi, Din istoria ţinutului
natal (Regiunea Cernăuţi), Cernăuţi, Editura Alexandru cel Bun, 2002, p. 1 64.
42 Pentru activitatea societăţii Gwiazda în perioada interbelică, vezi " Glos Seminarium
Zagranicznego", Cracovia, 1 936, nr. 2, p. 33.
38
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societăţii d e gimnastică " Sokol'>'�3, întemeiată în 1 892, activau personalităţi
binecunoscute comunităţii poloneze cernăuţene, precum Wojciech Wejdelek,
August Amirowicz sau Karol Schwan44•
În 1 898 au apărut societăţile "Polska Kasa Zaliczkowa" şi "Kolo Pan TSL"
( "Towarzystwo Szkoly Ludowej "), iar în 1 902 s-a înfiinţat "Kolo Mieszane TSL" .
Casele Polone (Dom Polski) din localităţile bucovinene au o istorie aparte. Aceste
simboluri ale spiritului şi culturii poloneze au fost construite prin eforturile şi
sacrificiile polonezilor4 5 .
Înfi inţarea Societăţii de Lectură şi de Ajutor Frăţesc (,Towarzystwo Bratniej
Pomocy i Czytelni� Polsk� w Suczawie) precum şi a Casei Polone din Suceava, au
fost propuse încă din 1 884, de către ziarul "Gazeta Polska" din Cemăuţi46• Din
cauza problemelor de ordin financiar, lucrările de construcţie au fost întârziate,
astfel că abia în 1 903 inginerul polonez Aloizdy Friedel a elaborat proiectul final.
Ridicarea Casei Polone din Suceava4 7 a fost finalizată în 1 907. În acest timp, au
fost procuraţi bani i necesari construcţiei, inclusiv prin vânzarea unor cărămizi în
valoare de 5 şi 1 O haleri, care aveau inscripţionate versuri amuzante48•
Tinerii polonezi puteau frecventa clubul sportiv "Wawel" sau "Asociaţia
Tinerimii Polone", în timp ce femeile dispuneau de "Asociaţia Doamnelor
Polone"49 .
După eforturi consistente, care s-au întins în timp, Casa Poiană din Suceava a
fost deschisă în mod festiv la 3 mai 1 903 , cu această ocazie fiind ales un Comitet
format din: Edward Sworakowski, J6zef Kwiatkowski, Krzysztof Jakubowicz,
J6zef Zewe, Antoni Stronczynski, J6zef Skawronski, Piotr Wlasiczuk, Wladislaw
Kuna, J6zef Pilat, Kazimir Gilczewski şi Gestaw Honyek50 . Conducătorii Societăţii
de Lectură şi de Ajutor Frăţesc din Suceava au fost următorii: J6zef Kwiatkowski
( 1 907-1 9 1 9), J6zef Cewe ( 1 9 1 9- 1 923), dr. Krzysztof Jakubowicz ( 1 923-1 930),
Antoni Stronczynski ( 1 930- 1 93 1 ) şi J6zef Skowr011 s ki ( 1 93 1 -1 934, 1 947-?)5 1 •
Activităţile Societăţii de Lectură ş i de Ajutor Frăţesc erau orientate spre
realizarea câtorva obiective importante pentru comunitatea poloneză din Suceava şi
p.

43

1.

A.N.I.C., Fond D.G.P., dosar nr. 69/1 926, fila 22; "Gazeta Polska", nr. 3 9 1 , 12 aprilie 1 926,

44 Florin Anghel, Minoritatea polonă din România Mare. Studiu preliminar al evoluţiei
minorită ii polone din România Mare, în "Revista istorică", Bucureşti, VIII, 1 997, nr. 1 -2, p. 40.
4 Ibidem.
46 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Suceava (în continuare se va cita D.J.A.N.S.),
Fond Prefectura judeţului Suceava, dosar nr. 545/ 1 92 1 , fila 32, Tablou asupra societăţilor din
Suceava.
47 A.A.N., Fond A mbasada RP w Buk.areszcie, dosar nr. 32 1 , fila 1 67.
"
48 Urszula Kaczmarek, Dom Polski w Suczawie ma 1 00 lat!, în "Polonus , Wydanie specjalne,
mai 2003, p. 1 5 .
4 9 Daniel Hrenciuc, Reflexe demografice, p . 1 48.
5 0 Ibidem.
5 1 Florin Pintescu, Elibieta Wieruszewska, Din istoria Societăţii Polone de Ajutor Frăţesc şi a Sălii
de Lectură precum şi a Casei Polone din Suceava, în "Polonus", Wydanie specjalne, mai 2003, p. I l .

j
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anume: propagarea l imbii poloneze prin difuzarea de cărţi, costituirea şi sprij inirea
activităţii unor formaţii artistice teatrale sau de amatori, precum grupul " Siberia",
înfiinţat în 1 909, comemorarea unor scriitori importanţi (în 1 909, la 9 septembrie,
societatea a organizat activităţi specifice dedicate comemorării lui Juliusz
Slowacki5 2). În ziua de 3 mai se organizau spectacole consacrate Zilei Constituţiei,
iar la I l noiembrie se sărbătoarea aniversarea Independenţei Poloniei. Cu ocazia
Crăciunului, membrii comunităţii poloneze se adunau la "oplatek" şi pregăteau
,jaselka"53.
În 1 93 3 s-au organizat, la Suceava, festivităţile consacrate împlinirii a 30 de
ani de la înfiinţarea Societăţii de Lectură şi de Ajutor Frăţesc, la care au participat
corul bărbătesc " Lutnia", delegaţi ai Societăţilor Poloneze de Lectură din Hliboca,
Siret, Ruda!Vicşani, Sadagura şi Bulai/Moara, membri ai asociaţiilor " Sokol" şi
"Gwiazda" . A fost prezent consulul general al Republicii Polone la Cernăuţi,
Mari an Uzdowski, reprezentanţi ai administraţiei locale ( 1 00 de persoane).
Activităţile societăţilor culturale poloneze se adresau comunităţilor etniei,
predominantă în nordul Bucovinei, mai ales în zona urbană, dar şi îc sudul acesteia,
aici etnicii poloni fiind, în marea lor majoritate, oameni simpli, agricultori, crescători
de animale, lucrători la Căile ferate, funcţionari ai statului54• Societăţile culturale
organizau seri dansante la Casa Polonă sau închiriau localul pentru a strânge fondurile
necesare asigurării cheltuielilor de întreţinere55.
Societăţile studenţeşti au fost interzise în 1 93 8, pe fondul exarcerbării
curentului naţionalist şi antisemit manifestat la Universitatea din Cernăuţi56.
Activitatea acestora reprezintă un capitol cultural, educaţional şi spiritual de o
importanţă aparte în descifrarea fenomenului toleranţei şi a influenţelor interetnice
şi interconfesionale definitorii pentru capitala politică, culturală şi confesională a
Bucovinei reprezentată de Cernăuţi5 7 .
Activitatea societăţilor culturale poloneze, deosebit de intensă şi de
consistentă, confirma nevoia de cultură a comunităţilor poloneze, bine închegate şi
răspândite pe întreg teritoriul bucovinean. Aceasta a fost una specifică, de păstrare
52

Urszula Kaczmarek, op. cit., p. 1 8.
Mâncăruri tradiţionale, specifice comunităţii poloneze din Bucovina, preparate cu ocazia
Crăciunului.
54 Ioan Cocuz, Partidele politice româneşti din Bucovina (1862-1914), Suceava, Editura
Cuvântul Nostru, 2003, p. 1 1 9.
55 lsiu Gronich, Un album al Cernăuţiului, 1 925, secţiunea dedicată polonezilor, p. 1 .
56 Mariana Hasleitner, Die Rumănisierung der Bukowina. Die Durchsetzung des national
staatlichen Anspruchs Grossrumăniens, i 918-1940, MUnchen, R. Oldenbourg Verlag, 200 1 , p. 3 1 0-3 1 1 .
57 În legătură c u ascensiunea fenomenului legionar la Universitatea din Cernăuţi vezi D.J.A.N.S.,
Fond Prefectura Judeţului Câmpulung, dosarele nr. 1 09/1937; 57/1938, 1 22/1938, 1 46/ 1 94 1 . Se relatează
despre Uşeriu Anichidin, preşedintele Societăţii Academice "Dacia" de la Universitatea din Cernăuţi,
student în anul IV la Facultatea de Teologie şi Gheorghe Zelinski, membru al aceleiaşi societăţi
(matricola 2 379/ 1 933.). Prefectura judeţului Cernăuţi a interzis organizarea unei serate dansante de către
Societatea Academică "Dacia", în urma sesizării conform căreia partidul "Totul Pentru Ţară" (denumirea
Mişcării Legionare din 1 934) folosea respectiva societate studenţească pentru a-şi face propagandă.
53
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a identităţii naţionale a polonezilor, contribuind la cultivarea valorilor naţionale,
dar şi la apropierea dintre etniile Bucovinei.
Chiar dacă, dezbaterile istoriografice au dovedit-o până acum cu prisosinţă,
realităţile etnice, politice, sociale sau confesionale din Bucovina istorică au
beneficiat de o atenţie deosebită, privilegiată, indiferent de spaţiul ştiinţific de
apartenenţă al cercetătorului, în pofida recomandării lui Tacitus, se manifestă
tendinţa unei mitizări a trecutului Bucovinei habsburgice, mai ales acum, în
contextul unor dezbateri europeniste integratoare58 •
Departe de a dori acest lucru, prin intermediul articolului de faţă, am recurs la
experienţa societăţilor culturale poloneze din Bucovina tocmai pentru a sublinia
modul în s:are aceste organizaţii culturale au cultivat dialogul şi cooperarea
interetnică59 , elemente definitorii într-un spaţiu al toleranţei precum cel al
Bucovinei istorice60 . Respectul şi cunoaşterea reciprocă, bazată pe colaborarea
comună asigurată de convieţuirea în acelaşi spaţiu, au exclus manifestările
naţionaliste extremiste, specifice unor elemente gregare.
Cultivarea valorilor naţionale (limbă, tradiţii, obiceiuri, aniversarea zilelor
importante, cunoaşterea şi popularizarea activităţii poeţilor şi scriitorilor
reprezentativi ai culturii poloneze) s-a desfăşurat într-o atmosferă firească afirmării
şi conservării spiritului naţional polonez. În fond, activitatea societăţilor culturale
poloneze nu reprezenta decât un capitol din activităţile culturale desfăşurate în
Bucovina, regăsit Ia mai toate etnii le, îndeosebi în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, supranumit, pe bună dreptate, "secolul naţionalităţilor" .
În anul 1 940, senatorul polonezilor din România, Tytus Czerkawski, afirma
că polonezii dispuneau de 30 de şcol i primare, de peste 50 de societăţi culturale61 şi
de un număr suficient de şcoli particulare şi profesionale. Toate şcolile şi
gimnaziile în limba poloneză aveau dreptul conferit de autorităţile române la
publicitate62 • Din păcate, după instaurarea regimului comunist, societăţile culturale
poloneze şi reţeaua învăţământului în l imba maternă au fost desfiiinţate de către
noul regim. Numărul polonezilor a scăzut şi el dramatic, mai ales după împărţirea
nefirească a Bucovinei între România şi Uniunea Sovietică, precum şi în urma
repatrierii polonezilor în patria-mamă. Această repatriere s-a făcut pe baza unui
acord, încheiat între România şi Polonia la 9 ianuarie 1 94 7, care a dus la plecarea
în masă a polonezilor din Bucovina63 •
5 8 Mihai Iacobescu, 30 de zile in ., Siberia ", căutând Arhivele Bucovinei, Iaşi, Editura Junimea,
2003, p. 75.
5 9 Michal Keller, Polacy i Rumuni w /atach mi�dzywojennych, în voi. Kontakty polsko
rumunskie na przestrzeni wiek6w. Materialy z �ympozjum, red. Stanislava Iachimovschi, Elibieta
Wieruszewska, Suceava, 200 1 , p. 1 32-1 37.
60
Vezi şi Urszula Kaczmarek, A ktywnosc kulturalno-oswiatowa Polonii w Bulgarii,
Czechoslowacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rumunii i na W�grzech w latach i945i 989, Poznail, 1 99 1 .
61
A.N.I.C., Fond D. G. P., dosar nr. 6911 926, fila 22.
62
ibidem.
63
ldem, Fond Ministerul Afacerilor interne. Diverse, dosar nr. 311 949, filele 1-122.
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În 1 95 3 , Societatea de Lectură şi de Ajutor Frăţesc din Suceava a fost
desfiinţată, iar clădirea Casei Polone a fost naţionalizată de către autorităţile
comuniste. Perioada comunistă şi-a lăsat o puternică amprentă asupra comunităţilor
etnice în general, nevoite să renunţe la învăţământul în limba maternă, lipsite de
posibilitatea de a participa la liturghii în limba maternă, de contactul cu patria
mamă sau de sprij inul societăţilor culturale. Căsătoriile mixte au contribuit la
românizarea polonezilor, fenomen asociat cu rigorile politicii oficiale în domeniul
minorităţilor, promovată de către autorităţile comuniste.
După evenimentele din decembrie 1 989, odată cu reinventarea democraţiei în
spaţiul românesc, s-a înfiinţat Asociaţia Polonezilor din Suceava, succesoarea de
drept a Societăţii de Lectură şi de Ajutor Frăţesc din perioada antebelică. Clădirea
unde funcţionase Casa Poiană, devenită sediul ansamblului artistic "Ciprian
Porumbescu ", a fost redobândită de către comunitatea poloneză din localitate abia
în 1 996, în urma unui proces intentat statului român.
La 2 1 mai 2003 , la Suceava au avut loc ample manifestări dedicate împlinirii
a o sută de ani de la înfiinţarea Societăţi i de Lectură şi de Ajutor Frăţesc. Au
participat, într-o atmosferă impresionantă, polonezii din nordul şi sudul Bucovinei
istorice, alături de confraţii lor din Polonia şi de oficialităţile municipiului Suceava.
Astăzi, Asociaţia Polonezilor din Suceava, alături de Casele Polone reînfiinţate în
localităţile din judeţul Suceava (Rădăuţi, Siret, Gura Humorului, Vicşani, Moara,
Cacica, Soloneţu Nou, Poiana Micului, Păltinoasa) fac eforturi laborioase pentru
reînvierea spiritului polonez bucovinean. Editarea publicaţiei bilingve " Polonus",
organizarea cursurilor de limbă maternă, precum şi a simpozionului anual româna
polonez, sub genericul "Zilele Culturii Polone" demonstrează din plin intenţiile
polonezilor din fosta Bucovină istorică, coordonaţi de către Uniunea Polonezilor
din România care-şi are la Suceava sediul său naţional.
În concluzie, activitatea societăţilor culturale poloneze reprezintă un capitol
important pentru descifrarea evoluţiei spirituale a Bucovinei istorice, poate prea
puţin investigat de către cercetători. Analiza complexă a fenomenului ar demonstra,
fără îndoială, rolul jucat de societăţile culturale poloneze la îmbogăţirea spirituală a
unui spaţiu multietnic şi plurietnic, expresie a toleranţei şi cunoaşterii reciproce.
Les societes culturelles des communautes polonaises de Bucovine. Elements
du consens etnique dans l'espace geographique de la Bucovine historique
(Resume)

L'auteur decrit l'activite des societes culturelles polonaises comme un important chapitre pour
la comprehension de l ' evolution spirituelle de la Bucovine. Les societes culturelles ont concentre
leurs efforts pour faire connaître les moments signifiants de 1 'histoire de Pologne, les auteurs
marquants de la litterature polonaise, mais en meme temps elles ont cultive le dialogue etnique et
confessionel.
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ASPECTE PRIVIND REZISTENŢA ARMATĂ
ANTICOMUNISTĂ ÎN MUNŢII BUCOVINEI.
JURNALUL LUI VASILE MOTRESCU
MARIAN

OLARU

Opoziţia antisovietică şi anticomunistă din România a îmbrăcat forme diverse
de manifestare şi s-a întins ,pe o lungă perioadă de timp - după unii cercetători,
până în anul 1 962 -, fapt ce a determinat reacţia dură a autorităţilor comuniste
româneşti care, folosindu-se de modelul sovietic, au implantat instituţii şi au impus
practici represive inspirate de modelul de acţiune din anii stalinismului. Adversarii
ordinii politice sovietice d i n România, au fost direct vizaţi de acţiunile organelor
represive. Pentru aceasta, încă din anii 1 944-1 945, au fost restructurate unităţile de
jandarmi, renunţându-se la serviciile celor ce nu puteau acţiona în spiritul "luptei
de clasă" şi au fost recrutaţi noi jandarmi, mai ales din rândurile legiunilor "Tudor
Vladimirescu" şi "Horea, Cloşca şi Crişan " , care fuseseră constituite pe teritoriul
URSS, în cadrul cărora au activat mulţi dintre cei ce au contribuit la impunerea
structurii sovietice a regimului de "democraţie populară" din România şi s-au
produs schimbări majore în cadrul Serviciului Special de Informaţii
Represiunea politică din România, iniţiată încă din primele zile ale prezenţei
sovietice pe teritoriul românesc, continuată masiv prin politica aşa-ziselor "epurări "
în timpul guvernării lui Petru Groza - în cele mai diverse sectoare de activitate,
începând cu presa, cultura, învăţământul, Academia Română, administraţia centrală
şi cea locală, instituţiile economice2 etc. -, desfăşurată sub directa supraveghere a
1•

1 La 24 martie 1 945, Serviciul Special de Informaţii a trecut din subordinea Ministerului de Război în
subordinea Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, fapt care a permis transformarea acestuia în poliţie politică.
2 Prin decret regal, după 23 August 1944 au fost amnistiate toate infracţiunile săvârşite după 1 9 1 8,
prevăzute în Codul Penal, în codul justiţiei militare şi in legile speciale. Prin legea 442124 august 1 944, au fost
desfiinţate lagărele de internare. Prin circulara 1 306129 august 1 944 a ministrului de justiţie, legionarii au fost
exceptaţi de la dispoziţiile de amnistiere. La 12 octombrie 1 944, Înaltul Decret Regal nr. 1 626, prin care era
repusă în drepturi Constituţia din 1923, a fost 6Jmpletat cu articolul IV, care prevedea faptul că: "legi speciale
vor prevedea condiţiuni le in care vor putea fi urmăriţi şi sancţionaţi toţi acei care au contribuit la dezastrul ţării,
în special în legătură cu războiul purtat împotriva Naţiunilor Unite. Aceste legi vor putea prevedea şi măsuri
pentru unnărirea averilor". Legile speciale invocate, impuse de Comisia Aliată de Control (Sovietică), au
unnărit sancţionarea drastică a adversarilor ordinii sovietice ce se instaura în ţară. Mai intâi, au fost încarceraţi
in ţară, sau deportaţi in URSS, legionarii, unii dintre etnicii germani si maghiari din România, cei care erau
invinuiţi că îi susţinuseră pe fasciştii români, maghiari sau pe cei germani. Au fost urmăriţi şi judecaţi toţi aceia
care erau "vinovaţi" de războiul antisovietic şi cei care, inainte sau după 23 August 1944, se opuseseră cu

Analele Bucovinei, XI, 1, p. 1 25-1 3 8, Bucureşti, 2004
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lui Teohari Georgescu, în calitatea sa de ministru de Interne, între 1 945 şi 1 952, a
cunoscut cote paroxistice după înfiinţarea Direcţiei Generale a Securităţii
Poporului, transformată în mai multe rânduri, până a ajuns Direcţia Generală a
Securităţii Statului şi apoi organism distinct, cu denumirea de Ministerul Securităţii
Statului (decretul-lege nr. 22 1 /30 august 1 948, decretul-lege nr. 1 1 0/7 februarie
1 949, decretul-lege nr. 50/30 martie 1 95 1 şi decretul-lege nr. 324/20 septembrie
1 952). În aceeaşi direcţie erau îndreptate şi măsurile care au dus Ia constituirea
tribunalelor militare teritoriale (legea nr. 5/ 1 952) şi a Tribunalului Militar pentru
Unităţile Ministerului Afacerilor de Interne, care au funcţionat până în 1 956, când
au fost desfiinţate3 prin legea 2/6 apri lie 1 956. La aceasta a contribuit şi
constituirea Miliţiei, instituţie înfiinţată Ia 23 ianuarie 1 949, subordonată logistic şi
pe linie de comandă Ministerului de Interne şi Securităţii Statului, care avea să
înlocuiască organismele, în mică măsură similare, ale vechiului regim.
Instaurarea ordinii militare, a celei economice şi a celei ritualice de tip
sovietic a fost însoţită de un întreg ansamblu de măsuri, care făceau din România o
ţară sub ocupaţie sovietică. Aceasta se explică prin tot felul de abuzuri pe care le-au
săvârşit sovieticii (Comisia Aliată de Control şi Armata Roşie), care se comportau
ca nişte veritabili ocupanţi excedaţi de conştiinţa acestui fapt4, prin sprij inul direct
pe care sovieticii I-au acordat comuniştilor români (mulţi dintre ei, agenţi KGB sau
sub obedienţă sovietică) pentru impunerea mecanismului totalitar caracterizat prin
crimă, tortură, solidaritatea tăcerii complice, delaţiunea ca politică de stat, arestările
şi percheziţiile abuzive, confiscarea averilor sau a bunurilor aparţinătoare
opozanţilor regimului, destructurarea aşezărilor tradiţionale româneşti, schimbarea
sistemului de habitudini şi obiceiuri ale locuitorilor României (în fapt, o veritabilă
politică de distrugere a individualităţilor şi realizarea unui soi de Homo sovieticus).
Faţă de o continuă escaladare a regimului torturii în România, mişcarea
naţională de rezistenţă antisovietică şi anticomunistă s-a conturat, organizat şi
extins în toate regiunile ţării, prin implicarea celor mai diverse categorii socio
profesionale şi de vârstă, cu largi conexiuni în colectivităţile locale care au susţinut,
în cele mai diverse feluri, răspândirea acestui fenomen. Din acest punct de vedere,
Bucovina reprezintă exemplul concludent de provincie românească în care s-a
annele sovietizArii ţării. Dacă guvernele Sănătescu şi Radescu au incercat să limiteze aceste măsuri şi
amestecul brutal al sovieticilor, după venirea la putere a guvernului dr. Petru Groza situaţia s-a schimbat
radical, evident in totalul detriment al democraţiei şi al României. Cf Marius Lupu, Cornel Nicoară, Gheorghe
Onişoru, Cu unanimitate de voturi (Sentinţe politice adunate şi comentate de Marius Lupu, Cornel Nicoară,
Gheorghe Onişoru), in Biblioteca Sighet 5. Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1 997, p. 8-9.
3 Rodica laţencu, Forme ale re=istenţei anticomuniste în partea de sud a Bucovinei. Mişcarea
de partizani (1944-1958), in "Analele Bucovinei", VIII, nr. 2, 200 1 , p. 269-270.
4 "Guvernul sovietic a continuat să considere România stat inamic, Armata Roşie luând peste 1 60 000
de prizonieri şi acţionând ca intr-o ţară ocupată. Convenţia de annistiţiu semnată abia după trei săptămâni
[de la actul din 23 August - n.n.], in noaptea de 1 3/ 1 3 septembrie, după ce ţara fusese complet ocupată
de Armata Roşie, fără rezistenţă, a fost in fond actul de capitulare necondiţionată a României in faţa
celor trei mari puteri", afirmă Adrian Brişcă şi Radu Ciuceanu in lucrarea Rezistenţa armată din
Bucovina, 1 944-1950, voi. 1, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 1 998, p. 30.
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dezvoltat, mai întâi, o mişcare antisovietică5 generată, între altele, şi de aplicarea
celui de al doilea rapt teritorial bazat pe ultimatumurile sovietice din iunie 1 940 şi,
apoi, una anticomunistă, care s-a prelungit - prin grupul condus de Vasile
Motrescu şi Gavril Vatamaniuc - până în anul 1 95 8 . Aici a funcţionat Batalionul
Fix Regional Bucovina, mobilizat la 22 martie 1 944, prin ordinul nr. 767 1 2, care a
primit misiuni de luptă ca urmare a înglobării sale în armata operativă, fiind pus6 să
acţioneze în linia întâi. În această provincie au acţionat numeroase grupuri de
partizani pe care le enumerăm: grupul condus de Vladimir Macoveiciuc, grupul
condus de Ion Vatamaniuc, grupul condus de Vladimir Tironeac, grupul lui
Constantin Cenuşă şi grupul româna-ucrainean condus de Petre Maruseac, care a
avut legături cu Armata de Insurgenţă Naţionalistă Ucraineană a lui Bandera. În
faza a doua, cea anticomunistă, în Bucovina au acţionat: grupul condus de Vladimir
Macoveiciuc, cel condus de Ovidiu Găină7 , grupul lui Petre Maruseac şi cel al lui
Constantin Cenuşă, grupul lui N istor Ghimici (Ghivnici) şi Savuleţ Hrehorciuc, cel
al lui Gheorghe Munteanu, cel al lui Silvestru Harsmei şi cel al lui Vasile
Camaruţă, grupul lui Grigore Sandu, cel al lui Vasile Motrescu şi Gavril
Vatamaniuc8 . Alături de aceştia, literatura de special itate mai aminteşte şi numele
unor conducători de grupuri de partizani, precum: fraţii Ion şi Gheorghe Chiraş, Ion
Jenică Arnăutu şi Dragoş Flocea.
În studiul de faţă, ne-am propus să prezentăm activitatea partizanului Vasile
Motrescu, unul dintre cazurile cel mai reprezentative pentru mişcarea din Bucovina.
Reprezentativ prin durata activităţii sale antisovietice şi anticomuniste - din 1 944 şi
până în 1 958 -, prin forţa exemplului - a acţionat alături Vladimir Macoveiciuc şi
Constantin Cenuşă, împreună cu fraţii Ion şi Gheorghe Chiraş şi cu Gavril Vatamaniuc -,
prin faptul că nu şi-a trădat fraţii de arme şi idealuri -, şi prin scris9 - ne-a transmis
informaţii bogate despre o lume care apunea, lumea românească clădită de
evenimentele istoriei moderne şi contemporane de până la al Doilea Război Mondial.
5 Referindu-se la mişcarea de rezistenţă antisovietică care a apărut în luna mai 1 944, Adrian
Brişcă scrie că aceasta a apărut " ca o consecinţă directă a ostilităţilor cu URSS, mai precis ca urmare
a gravelor încălcări ale legilor războiului, săvârşite de trupele sovietice pe teritoriul Bucovinei
ocupate, iar după 23 August pe suprafaţa întregii ţări" . Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, op. cit., p. 49.
6 Ibidem, p. 5 1 . Activitatea în cadrul batalioanelor fixe era organizată de Ministerul de Război
printr-o atentă recrutare a celor ce au luptat în aceste unităţi, definirea scopului lor, a misiunilor de
luptă, a modului de instruire şi a recompenselor pe care aveau să le primească luptători i. Cu toate
acestea valoarea lor combati vă era mult redusă faţă de unităţile similare ale armatei.
7 Ovidiu Găină (Stan M. Popescu), Lupta impotriva sovietelor în Munţii Bucovinei, Buenos
Aires, Editura Euthymia, 2002.
8 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, op. cit. , p. 50-Q2; Rodica l aţencu, op. cit., p. 270-290.
9 Teodor Bărbulescu, Liviu Ţăranu, Existenţa cotidiană a unui .. bandit ". Cazul Vasile Motrescu,
în Mişcarea armată de rezistenţă anticomunistă din România, 1 944-1962, coord. ştiinţific Gheorghe
Onişoru, Colecţia Studii 2, apărută sub egida Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii, Bucureşti, Editura Kullusys, 2003, p. 288, nota 2 1 , arată că o astfel de situaţie de
existenţă a unui jurnal scris de către un partizan se mai întâlneşte la Mircea Dobre, din "banda" Pop
Achim, care acţiona în Munţii Ţibleşului. Jurnalul amintit consemnează evenimente pe un an de zile,
între ianuarie 1 952 şi ianuarie 1 953, la care a participat luptătorul anticomunist amintit.
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Motivul unei atari abordări este dat de existenţa unui jurnal ţinut de Vasile
Motrescu, care este intitulat de autor ca fiind Etapa a III-a, probabil cea a luptei
sale cu comunismul, numerotat în Arhivele CNSAS de la numărul de pagină 2533
la 25 76, din 1 O mai 1 952 şi până la 3 1 decembrie 1 952, la care se adaugă şi caietul
de 3 8 de pagini, care cuprinde însemnările şi poeziile din 1 953, depus la Miliţie1 0 .
De asemenea, am dori ca prin acest demers să corectăm, în măsura care ne stă în
putinţă, unele inexactităţi apărute în istoriografia problemei, mai ales că unele
pornesc de la graba şi neglijenta cu care au fost întocmite dosarele penale de
condamnare a fraţilor Motrescu 1 1 de către Miii ţie şi Securitate, sau zvonistica de
10

Din informaţiile unor cercetători avizaţi asupra cazului pe care îl prezentăm, jurnalul lui
Vasile Motrescu, dactilografiat de lucrătorii Securităţii în două variante, ar cuprinde cea 1 50 de
pagini. Noi am reuşit să vedem, ca material inedit, paginile menţionate mai sus şi materialele edite,
publicate de diverşi autori, comentate şi adăugate de un martor direct al evenimentelor, George
Motrescu, fratele lui Vasile, participant şi el, împreună cu Vasile Motrescu, la multe din evenimentele
invocate. Aceste mărturii au făcut obiectul unui serial de istorie orală, compus din 2 1 de episoade,
realizat de autorul acestui material, care s-a publicat sub titlul Destin românesc. IL Lumea lui George
Motrescu, în săptărnânalul " 7 zile bucovinene", în anii 2002-2003.
1 1 Pentru a contura destinul celui de-al doilea dintre fraţii Motrescu, George, prezentăm în
continuare câteva date din biografia lui. S-a născut la 1 ianuarie 1 924. Între anii 1 930 şi 1 937, urmează
cursurile şcolii primare din Vicovu de Jos şi în iunie acelaşi an sustine examenul de absolvire la şcoala
din centrul satului. Pe parcursul claselor a V -a şi a VII-a a învăţat meseria de tâmplar; între 1 938 şi 1 94 1 ,
este ţăran; împreună cu Vasile Motrescu, lucra primăvara şi vara la câmp, toamna ş i iarna la pădure; între
1 942 şi 1 943, este cioban la stână [împreună cu D. Dăbâca/Semenciuc şi "tomnaticul" Micu]; 1 944: anul
suferintelor; la 20 martie are loc evacuarea premilitarilor din Bucovina, contingentele 1 945 şi 1 946.
Ordinul fusese pentru toate contingentele de până la 1 950. Evacuarea s-a făcut pe 14!Seul: Borleşti dincolo de Roznov, Piatra Neamt. Revine acasă după terminarea merindelor, cu un tren de persoane,
împreună cu Motrescu Grigore, Mutescu Constanti n, Hriţcan Nistor şi Puzdre Ilie, pleacă apoi la Bacău,
cu un tren militar până în gara Galbeni, de acolo merg pe jos spre Roman, de acolo la Vadul Moldovei,
prin Cornul Luncii, la Băişeşti şi Dumbrava, prin Stupca şi Pârteşti de Sus, apoi prin Botoşana şi Dealul
Iederii, la Marginea, unde se afla pe 2 aprilie 1 944. La 6 aprilie era la Vicovu. Acasă i-a găsit pe nemţi,
care se luptau cu ruşii în Dealul Leahului, lângă Voitinel. In acel an, Paştele a căzut în 1 3 aprilie. Toată
ziua de Paşte, s-au purtat lupte la pod, lângă Vicovu de Jos, sătenii s-au retras pe vârful Arşitei. Atunci,
ruşii au jefuit Cantonul Pietroasa. Unii dintre bucovineni, între care şi George Motrescu, i-au pândit pe
ruşi la Slatina Voitinelului, ca să le ia pistoalele. Tentativă eşuată. În schimb, ruşii au jefuit la Cârsteni.
Comandamentul rusesc se afla la Vicovu de Sus; pe 8 mai 1 944 a fost ordonată evacuarea satelor din
zona de front, pe o adâncime de 40 de km, de la Vişnita şi până la limanul Nistrului. George Motrescu s-a
refugiat în păduri, cu puşca fratelui său, un "Erfurt", pe care 1-a păstrat până la întâlnirea cu
Macoveiciuc; pe 2 1 iunie 1 944 participă la bătălia de la Haciung, apoi pleacă la Câmpulung; la
Moldoviţa a fost fotografiat şi filmat de reporterii de la Signal". O săptămână a stat la Fundul Moldovei.
"
Comandamentul unităţii de premilitari s-a mutat la şcoala din Sadova. Sunt evacuati premilitarii din
judeţul Câmpulung. Dintre cei 600-700 de premilitari, doar vreo 10 erau din contingentul '45-'46. Cu o
mocăniţă, pleacă la Ostra, de unde a�1 trecut munţii, pe jos, la Broşteni şi mai departe, cu plutele;
împreună cu Roşea, Crăciun Gh., Rusu Dumitru, având adeverinte" de la nemti, au ajuns la Piatra
"
Neamt cu o maşină militară. Ceilalti premilitari au venit cu plutele la vreo 4 zile. De acolo, au plecat cu
trenul la Bacău şi apoi la Bucureşti. Trenul în care se afla George Motrescu, împreună cu alti premilitari,
este bombardat la Ploieşti. Subcentrul de premilitari Câmpulung Moldovenesc a fost aşezat la Slatina.
Cu trenul Caracal-Sibiu, merg până la Piatra Olt. Au fost cantonaţi în pădurea Beica Din întreg
Subcentrul Rădăuţi s-a format Batalionul de Instructie şi Pregătire Premilitară "Oprea" [P. P. "Oprea" ].
Între 23 august şi 12 septembrie a rămas în acea tabără; când au apărut ruşii, în gara Arceşti.
G. Motrescu, împreună cu 1 2-1 3 soldaţi, a fost pus să păzească gara de ruşi; pe 20 octombrie au fost
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

5

Aspecte privind rezistenţa annată anticomunistă in munţii Bucovinei

1 29

intoxicare practicată de Securitate pentru compromiterea celor doi fraţi, luptători
anticomunişti.
Vasile Motrescu s-a născut la I l octombrie 1 920 şi face parte dintr-o familie
românească determinată să ilustreze existenţa exemplar tragică, într-un univers
concentraţionar care-i cuprindea tot mai sufocant pe cei ce se aflau dincoace de
"
"Cortina de Fier . Într-un fel sau altul, întreaga familie Motrescu a trecut prin
închisorile comuniste din România 1 2 : Pentilei Motrescu, tatăl, fost primar liberal al
comunei Vicovu de Jos, între 1 934 şi 1 937, a fost anchetat, judecat şi închis pentru
că 1-a sprijinit pe fiul său, Vasile; Sofia Motrescu, mama, a fost condamnată la 20
de ani de muncă silnică; Ion Motrescu, unul dintre fraţi, a fost închis între 1 95 8 şi
1 964; Constantin Motrescu, alt frate al lui Vasile, a fost închis între 1 958 şi 1 964;
Vasile Motrescu, condamnat în mai multe rânduri, ultima condamnare la moarte, în
1 956, a fost pusă în practică în Penitenciarul de la Botoşani, în iulie 1 958; George
(Gheorghe) Motrescu a fost închis în mai multe rânduri, din 1 949 şi până în 1 964,
cu domiciliul forţat la Rubla şi condamnat, apoi, la muncă silnică pe viaţă; Ilie
Motrescu, văr, a fost închis între 1 958 şi 1 964; Constantin Motrescu, alt văr, a fost
închis în aceeaşi perioadă; Trifon Motrescu, fratele mamei, a fost închis între 1 956
şi 1 962; Calancea Ion şi Eufrozina, rude directe cu soţia lui George Motrescu, au
fost condamnate la muncă silnică pe viaţă, în 1 958.
Vasile Motrescu a crescut într-o familie de buni gospodari, care şi-a educat
copiii în spiritul respectului profund pentru muncă şi pentru valorile naţionale13,
elemente care dădeau culoarea specifică satului românesc după Marea Unire din 1 9 1 8.
A absolvit şapte clase primare la şcoala din localitate şi, împreună cu fraţii săi, a
cartiruiţi în sat. Celor din teritoriile ocupate li s-a dat drumul să meargă acasă. În decembrie 1 944, a avut
loc un atac al ruşilor asupra conacului boierului Bibi Lazăr; ruşii, aflaţi pe un tanc, cereau vin şi
alimente. G. Motrescu 1-a lovit pe unul dintre ruşii care s-a legat de colonelul român. Corpul de gardă a
fost întărit cu 60 de soldaţi (un pluton). Au rămas acolo până în martie 1 945. De acolo se întoarce la
Rădăuţi şi, după o lună de zile concediu, a rămas la cerc, pentru a îndeplini diverse "corvezi''. A fost
lăsat la vatră în iulie 1 945; în septembrie 1 946, este încorporat în Batalionul Regal de Gardă şi aici i s-a
dat o lună de concediu/practică generalizată, până în decembrie 1 947, pentru a ascunde efectivele, pentru
a păstra instituţia şi a o folosi împotriva comuniştilor. Comandant de companie i-a fost Călin Ioan, ofiţer
cu pregătire militară în Franţa şi cu doctorat; în octombrie 1 947, ofiţerii cu banderolă roşie le-au
inventariat annamentul şi le-au lăsat doar strictul necesar [după alegerile trucate din 1 946, Batalionul de
Gardă Regală a stat în alarmă permanentă]; în 30 decembrie 1 947, George Motrescu face parte din
ultimul schimb la Garda Regală, în calitate de gradat. Au fost invadaţi de panduri pe la orele I l [Divizia
de Panduri "Tudor Vladimirescu"] şi mutaţi în cazarma [lagăr] din Ghencea. Aici au fost păziţi de
soldaţi din Divizia "Horea, Cloşca şi Crişan" . A rămas în acest loc până în prima decadă a lui martie
1 948. Soldaţii B.G.R. au fost răspândiţi la unităţile militare din apropierea domiciliului. G. Motrescu
trebuia să fie la Regimentul I l din Botoşani. Pentru că fusese în grupul lui Macoveiciuc, a fost repartizat
la Regimentul 2 Chitila; prin companiile acestuia, soldaţii au fost răspândiţi prin toată ţara, la construcţii
C.F.R. D-1 G. Motrescu a fost repartizat la Compania a VIII-a Construcţii C.F.R., din Predeal şi lăsat la
vatră la începutul lui mai 1 948. Din aprilie 1 949, cu scurte intermitenţe, până în 1 964, a fost deţinut
politic, condamnat la muncă silnică pe viaţă de plenul Tribunalului Suprem al RPR , prin decizia nr. 60,
din dosarul nr. 54/ 1 958. Cf. Marian Olaru, Destin românesc. Lumea lui George Motrescu, Il. 1 , "7 zile
bucovinene", III, nr. 1 02, 2002, p. 12.
12 Ibidem
1 3 Ibidem.
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contribuit, pe măsura puterilor, la susţinerea gospodăriei părinteşti. Din 1 93 6 şi până
în 1 942, în fiecare vară Vasile Motrescu a fost cioban la stâna primăriei, din Docina.
Pentilei Motrescu, tatăl lui Vasile, a fost un bun primar, fapt care-I păstrează
şi azi în memoria colectivităţii locale. Pe vremea guvernării liberale din 1 9341 937, cu sprij inul lui Ion 1 . Nistor, a obţinut pentru sat Muntele Docina (62 ha),
Muntele Vanţel (272 ha) - aflat azi în zona ocupată - şi Muntele Brat ( 1 00 ha).
Deşi era o familie cât se poate de obişnuită, dintr-un sat bucovinean de sub obcini,
în familia Motrescu erau abonamente la periodice precum " Universul ", "Glasul
Bucovinei" şi " Drum nou" - pe care le citea tatăl copiilor Motrescu, iar George
Motrescu ne declara că, până prin 1 940, el putea citi în casă periodice precum
"
"
"
" Satul , "Noutatea şi "Curentul .
În februarie 1 942, Vasile Motrescu a fost încorporat în armată, în Divizionul
VI Tunuri de Munte, din Divizia a IV-a Vânători de Munte. După o perioadă de
instruire la Târgu-Ocna, de trei-patru luni de zile, a fost cu unitatea militară în
Crimeea. A luptat la Kerci, spre Caucaz. În ianuarie 1 944, vine în concediu acasă.
Se reintoarce pe front, participă la bătăliile de lângă Strâmtoarea Perikop, la
Feodosia, în timp ce altă parte a unităţii sale participă la bătăliile de la Sevastopol.
După acestea, unitatea militară din care făcea parte Vasile Motrescu a fost
cantonată la Talmaz, o localitate de lângă Cetate Albă, pe malul Nistrului. În
această perioadă, i se aprobă un alt concediu de 2 1 de zile, în iulie 1 944, probabil
cât unitatea sa se afla în refacere.
Vasile Motrescu hotărăşte să meargă la Câmpulung-Moldovenesc, încadrându-se
în grupul lui Constantin Cenuşă, de la Şcoala din Sadova. În acea perioadă,
acţionau deja grupurile de partizani antisovietici ale lui Macoveiciuc, Cenuşă şi
Tironeac Vladimir, aflate sub protecţia Comandamentului Româno-Gennan de la
Câmpulung14. Din mărturiile lui George Motrescu, a participat la instrucţie şi la
misiunile antisovietice ale grupului Cenuşă, dar pe care nu le poate preciza, pentru
că în acea vreme el fusese încorporat la premilitari şi evacuat, cu Subcentrul de
Premilitari Rădăuţi, în Oltenia, lângă Slatina. Vasile Motrescu rămâne în pădure şi
după ce o parte a grup ului Cenuşă este "luată" de ruşi, cealaltă parte unnându-i pe
nemţii în retragere. In această vreme, satul este jefuit cumplit de către ruşi, iar
Vasile asistă neputincios la aceste scene de coşmar, de pe mar� inea pădurii satului.
Din 1 945, începe să vină, pentru scurte perioade, acasă. In acea vreme, grupul
Macoveiciuc continuă lupta în munţi. Până în anul 1 948, Vasile Motrescu este lăsat
în pace de către oficialităţi. În 1 946 se căsătoreşte şi i se nasc doi copii. Pentru o
vreme, locuieşte cu chirie la Trifon Burlă, din Vicovu de Jos, apoi în casa socrului
său (fostă casă a unui evreu, Erl ich).
1 4 Teodor Bărbulescu, Liviu Ţăranu, op. cit. , p. 285; preluând o informaţie de la Adrian Brişcă,
Rezistenţa armată anticomunistă din România, 1 944-1962, "Arhivele Totalitarismului", VII, nr. 1 -2,
1 999, p. 42-43, afirmă că Vasile Motrescu, "începând cu primăvara lui 1944 [s.n.], a intrat în
componenţa primelor grupuri de partizani antisovietici - fosta grupare Macoveiciuc - aflate sub
protecţia Comandamentului Româno-German de la Câmpulung"; or, se deduce din mărturia fratelui
său, abia în iulie 1 944 era posibil acest lucru.
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Vasile Motrescu, care era în legătură cu Cenuşă 1 5 din toamna ,lui 1 948, află
de faptul că partizani antisovietici aveau să fie ridicaţi şi îl anunţă despre aceasta pe
fratele său, George, într-o duminică din aprilie 1 949 (în jurul datei de 1 0) 1 6, după
care fuge în pădure, împreună cu Gheorghe Roşea şi Constantin Coroamă. A doua
zi după întâlnirea celor doi fraţi, George Motrescu este ridicat de organele de
represiune comuniste pentru că făcuse parte din grupul lui Macoveiciuc 1 7 . Din
relatările lui George Motrescu, după o perioadă, Vasile Motrescu s-a despărţit de
, finalul
Cenuşă, care a acţionat, o vreme, împreună cu Cosma Pătrăucean 18 • In
relaţiilor dintre Constantin Cenuşă şi Vasile Motrescu, constatăm din documente o
răcire evidentă a relaţiilor dintre cei doi luptătorj anticomunişti 19 •
15 Adrian Brişcă, Rezistenţa armată din Bucovina, II, 1 octombrie 1950-10 iunie 1952,
Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2000, p. 1 0 1 - 1 02, Declaraţia lui
Constantin Cenuşă, din 20 septembrie 1 95 1 , confirmă faptul că se întâlnise şi a acţionat împreună cu
Vasile Motrescu în toamna lui 1 948, înainte de Sfântul Dumitru.
161bidem, p. 1 27. Data de I l aprilie 1 949, când s-a întâlnit cu Vasile Motrescu, este confirmată
în Declaraţia lui Constantin Cenuşă, dată la Bucureşti, în 16 octombrie 1 95 1 .
1 7 Ibidem. lată. descrierea pe care o face Constantin Cenuşă despre durerea pricinuită de
arestarea lui George Motrescu, în aprilie 1 949: "Am plecat la Vicovu de Jos, la un cumătru al lui
Vasile Motrescu, numit Bem. Pe mine m-a lăsat Motrescu afară şi el a intrat în casă. Nu au trecut vreo
20 de minute şi a ieşit afară şi Motrescu. A tras vreo două focuri de armă [ . . . ]. Eu, imediat am pus
mâna pe dânsul - el plângea - spunea că merge să-i împuşte pe toţi comuniştii, era aproape nebun de
durere că îl arestase pe fratele lui şi pe alţi prieteni de-ai lui " .
18 Ibidem. Această afirmaţie este susţinută şi de Declaraţia lui Constantin Cenuşă, din 20
septembrie 1 95 1 , care afirmi'!. că s-a despărţit în 28 februarie 1950 de Vasi le Motrescu, după ce a aflat că
tatăl său, Pentilei Motrescu fusese arestat de Securitate. Vasile Motrescu dorea atunci să fie mai aproape
de Vicovu de Jos; Ibidem, p. 1 82, în sentinţa 508 a Tribunalului Militar laşi, din dosarul nr.3 1 9/1 952,
prin care a fost condamnat grupul Cenuşă, se arată că " din luna martie 1 950, nu se mai cunoaşte nimic
relativ la acuzatul Motrescu Vasile, acesta dispi'l.rând şi care n-a mai fost găsit [până] în prezent" .
1 9 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, op. cit. , p. 297-299, Î n Planul general pentru prinderea
bandelor care acţionează în raza Miliţiei Jud. Rădăuţi, din 22 septembrie 1 949, în ceea ce priveşte
"
"banda lui Cenuşă Constantin se menţionează următoarele: "Este compusă din Cenuşă Constantin zis
Buzelincă, din comuna Putna, jud. Rădăuţi, fost membru în banda lui Macoveiciuc, unde [în] urma
acţiunilor sale a devenit şef de bandă, acţionând cu banda sa în regiunea muntoasi'l. a jud. Ri'l.di'l.uţi.
În anul 1 948 a fost arestat de fostele organe ale Jandarmeriei şi predat securităţii, de unde a
evadat şi fugit din nou în munţi, unde şi-a organizat iarăşi banda cu Mutrescu Dumitru [corect Vasile
Motrescu] din comuna Vicovu de Jos, dispărut de la domiciliu din anul 1 948 [ ... ]
Zona de acţiune - Acţionează în pădurile: Suceviţa, Voievodeasa, Putna, Vicovu de Jos,
Voitinel, Ciumâma şi vatra Moldoviţei, Jud. Câmpulung.
Măsuri pentru prinderea bandei - Plot. Major Gâlbău Constantin este desărcinat de răspunderea
lucrărilor de birou, dându-i-se ca ajutor un subofiţer din regiunea de şes, întărindu-se postul, pentru ca să se
ocupe în mod exclusiv numai de problema bandelor. - Întrucât banda Cenuşă este bine cunoscuti'!. iar din
informaţiile pe care le deţine s-ar afla în regiunea Putnei, s-au introdus informatori între fraţii Cenuşă,
cumnaţi, cumnate şi în mod special se urmăreşte soţia lui cenuşă, întrucât aceasta îl aprovizionează cu
alimente. - Aceleaşi măsuri s-au luat şi pentru banditul Mutrescu Dumitru [Vasile Motrescu] din comuna
Vicovu de jos, prin postul de Miliţie respectiv. - S-au luat măsuri ca prin agenţii noştri să creăm o situaţie
de discordie şi neînţelegere între rudele banditului [bandiţi lor] Cenuşă şi Motrescu şi în mod special între ei
şi soţiile bandiţilor, scontând pe faptul că în urma acestei situaţii cineva dintre ei va ajunge în situaţia de a
divulga bandiţii. - S-au luat măsuri de supraveghere a copiilor din comuna Vicovu de Jos care se duc în
pădure cu vitele pentru păşunat, întrucât deţinem informaţii că banditul Motrescu d ă bani şi bomboane
copiilor, prin care el află. situaţia din comună sub formă informativa.. - Se fac pânde din efectiv a doi sau tr..:i
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În această perioadă, puterea comunistă din România alocă resurse umane,
materiale şi financiare tot mai ridicate pentru lichidarea grupurilor de partizani din
Munţii Bucovinei, temându-se mai mult de simpatia pe care o genera lupta
partizanilor decât de forţa lor de luptă. De aceea, la Putna s-a constituit un
comandament de miliţie care a ajuns la un efectiv de 1 50 de miliţieni şi care
acţiona după un plan minuţios de prindere a partizanilor20, întocmit de Securitate şi
Miliţie, cu limite de timp, reţea de informatori, puncte de observaţie, infiltrarea de
elemente acoperite ale Securităţii în diverse formaţii de lucru la pădure2 1 etc. În
anul 1 95 1 , datorită presiunilor multiple exercitate asupra familiei lui Vasile
Motrescu, acesta se predă22 • Între timp, Constantin Cenuşă şi Vasile Motrescu au
fost condamnaţi, în contumacie, la ani grei de închisoare de Tribunalul Militar Iaşi,
pentru "activităţi desfăşurate în spatele trupelor sovietice23, în primăvara anului
1 944". Din Declaraţia lui Constantin Cenuşă, din 20 septembrie 1 95 1 , fără să
absolutizăm informaţiile, deducem că erau numeroase punctele de sprijin de care se
bucurau Cenuşă şi Vasile Motrescu, de la ofiţeri şi subofiţeri de jandarmi sau de
mil iţie (cazul căpitanului Popescu, comandantul Legiunii de Jandarmi din Rădăuţi
şi plutonierul major Scripa), la învăţători (precum Mimor Maximilian, fost
sublocotenent în rezervă în Armata Română), ţărani şi lucrători la pădure. Dacă
evidenţiem numai pe cei care, într-un fel sau altul, au fost anchetaţi, judecaţi, sau
doar implicaţi, numărul lor trece de o sută, numai pentru cele trei loturi de
favorizatori în cazul Cenuşă-Motrescu, judecaţi în anul 1 952.
Vasile Motrescu s-a încadrat în Securitate, care dorea să-I folosească pentru
prinderea "bandei " lui Constantin Cenuşă şi, apoi, a partizanilor din Munţii
miliţieni, la soţia lui Cenuşă şi [la cea] a lui Motrescu, precum şi la complicii lor. - Se ţin sub continuă
supraveghere şi observare, plasându-se informatori la toate elementele care au legături cu banditii, în
calitate de tăinuitori, găzduitori, concubine, femei de conditii uşoare etc". Planul general este semnat de cpt.
Cantor Dumitru, comandantul Mil[iţiei] Rădăuti şi sit. de mil[itie] David Ioan, şef Serviciu Judiciar.
20 Adrian Brişcă, op. cit. , p. 84. 93 .
2 1 Ibidem, p. 1 04-1 05. În acest sens. este ilustrativă relatarea lui Constantin Cenuşă despre
capturarea, împreună cu Vasile Motrescu, a doi agenţi ai Securităţii, pe care i-au dezechipat până la
piele, la care au găsit busole, hărţi, diverse acte, pături, un ceas "Longines'' etc. Pe aceştia, înainte de
a-i elibera, Vasile Motrescu i-a pus să strige: "Să trăiască partizanii, pân-ce vin americanii!" şi " Să
trăiască Regele Mihai I!"; Rodica latencu, op. cit. , p. 28 1 .
22 Din diverse documente, înţelegem că pentru a-i prinde pe partizani, Securitatea oferea, în
1 949, o recompensă foarte mare pentru prinderea lor, 1 00 000 de lei pentru Vasile Motrescu şi
Constantin Cenuşă. Conform relatărilor lui George Motrescu, fratele său, Vasile, s-a predat după
jumătatea lui iunie 1 95 1 , o dată cu ridicarea bănăţenilor de la graniţa româno-iugoslavă. Adrian
Brişcă, op. cit., II, p. 232, afirmă că Vasile Motrescu s-a predat la 28 iunie 1 95 1 . Episodul predării lui
Vasile Motrescu este relatat în serialu l de istorie orală al lui Marian Olaru, Destin românesc. Lumea
lui George Motrescu, II. 1 9, "7 zile bucovinene'', IV, nr. 1 22, 2003, p. 8.
23 Apud Teodor Bărbulescu, Liviu Ţăranu, op. cit., p. 286. În sentinta nr. 508, din dosarul 3 1 911 952
a Tribunalului Militar Iaşi, Motrescu Vasile a fost condamnat la "8 (opt) ani închisoare corecţională [şi] 5
(cinci) ani interdicţie corecţională pentru delictul de tâlhărie repetată; 1 0 (zece) ani închisoare corecţională
pentru delictul de instigare publică repetată; la 5 (cinci) ani închisoare corecţională pentru delictul de
asociere contra liniştei publice; la 6 (şase) luni închisoare coreqională pentru delictul de deţinere de arme şi
muniţii aparţinând armatei, urmând a executa pedeapsa cea mai gravă".
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Făgăraşului. Cum Constantin Cenuşă s-a predat în august 195 1 , Vasile Motrescu a
fost supus unei perioade de "verificare", Securitatea dorind să-i afle comporta
mentul faţă de deţinuţi, "dacă le dă informaţii". L-au pus, la închisoarea din S ibiu,
să împartă pâine la deţinuţi. Acest episod este povestit de Gavril Vatamaniuc, într-o
lucrare relativ recentă24 . Din relatările fostului luptător anticomunist, înţelegem că
Vasile Motrescu a trecut cu bine acest "test" şi, de aceea, a fost trimis în Munţii
Făgăraşului pentru ajuta la prinderea partizanilor de acolo. Aşa cum aflăm din
relatările lui George Motrescu şi din mărturisirile unui supravieţuitor al acelor
evenimente, Ion Gavrilă Ogoranu2 5 , Vasile Motrescu a dejucat planurile Securităţii,
24

Constantin Hrehor, Muntele mărturisitor-Anii rezistenţei/anii suferinţei, Iaşi, Timpul, 2002,

p. 1 97.

25 Ion Gavrilă Ogoranu, Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc. Din rezistenţa anticomunistă în Munţii
Făgăraş, val. 1, Timişoara, Editura Marineasa, 1 993, p. 209, 2 1 1-2 1 3 ; Nicolae Mărgineanu, Mărturii:
Rezistenţa armată anticomunistă din Munţii Bucovinei. Cazul Vasile Motrescu. Ioan Gavrilă Ogoranu arată
că, datorită faptului că nu-i cunoşteau partizanii pe care-i conducea Arnăuţoiu, Securitatea a " inventat" un
grup de arnăuţoi, format din cinci bărbaţi şi o femeie (care să semene cu Maria Plop - femeia din grupul
Amăuţoiu), pe care i-au îmbrăcat cât mai americăneşte posibil". Aceştia au fost plasaţi aproape de
"
Sâmbăta de Sus, pe Muntele Bândea Ei ziua stăteau acolo şi anunţau, prin pădurari sau prin turişti, că vor
să-i întâlnească pe partizanii lui Ioan Gavrilă Ogoranu. Un sprijinitor al lui Gavrilă Ogoranu, din interiorul
forţelor de represiune comuniste, i-a transmis acestuia să se ferească de Sâmbăta de Sus. Între timp,
adevăratii partizani din grupul Arnăutoiu, venind în zonă, au aflat de la un cioban, de loc de prin Nucşoara,
despre manevra Securităţii. Ca urmare, i-au înconjurat şi împuşcat pe falşii membrii ai aşa-zisului grup
Arnăuţoiu, lăsând numai pe unul în viată, pe care I-au trimis cu mesajul necesar la Securitate. Căutând
alternative la situaţia creată, Securitatea a trimis în Făgăraş un nou grup, format din trei ofiteri de Securitate
şi al patrulea era Vasile Motrescu. Acest grup a tăcut o bună impresie printre ciobanii din zonă, iar membrii
lui erau cunoscuti sub numele de partizanii Căpitanului cel Chior". Cum Ioan Gavrilă Ogoranu şi grupul
"
său continuau să-I caute pe Arnăuţoiu şi grupul său, Securitatea i-a "scos" în calea pădurarului Popa Ion şi a
socrului său - care-i căutau pe membrii grupului Arnăuţoiu, în zona Nucşoara - pe securiştii Căpitanului cel
Chior. Legătura între cele două grupe a tăcut-o Rudeanu, care avea un prieten, pe Haşu, în grupa lui
Ogoranu. Conform înţelegerii, pe 14 septembrie [1951 ?], cele două grupuri aveau să se întâlnească la
crucea de pe Piscul Netotului. Pentru securişti se ivise marea ocazie de a-i lichida pe "banditii" lui Gavrilă
Ogoranu. Aveau să primească distinctii, grade şi câte 1 0 000 de lei, fiecare. Vasile Motrescu aproba formal
cele puse la cale de Securitate, dar, în sinea lui, se petrecea o mare luptă între conştiinţa de luptător
anticomunist şi calitatea sa de membru al grupului de securişti, puşi să-i lichideze pe partizanii lui Ogoranu.
Cu două zile mai înainte, grupul lui Ogoranu, ca măsură de prevedere, a trecut pe la stânele din
apropierea crucii de pe Piscul Netotului şi le-au verificat. Un singur cioban le-a dat semne de
îngrijorare, dar membrii grupului nu le-au luat in seamă.
Pe 14 septembrie, s-au deplasat la locul indicat şi, în drum, au trecut pe la stâna baciului Tucă,
din Domneşti, care le lăsase ceva mâncare la stână. Era în ziua în care stânele se trăgeau la vale
pentru iernat. Mergând la stână, Ghiţă Haşu arată celorlalti o bâtă de corn, uitată de baei, rezemată de
stână. Bâta era făcută dintr-o esenţă de lemn ce se găsea doar pe versantul sudic al Făgăraşilor şi pe
care Haşu şi-a propus să o ia la p lecare.
Pe Piscul Netotului erau două cruci şi partizanii lui Gavrilă Ogoranu, pentru a fi siguri că nu
ratează întâlnirea cu Căpitanul cel Chior, s-au împărţit în trei grupe: două, la cele două cruci, şi una, la
mijlocul distanţei dintre ele. Între timp, se lăsase ceaţa pe Piscul Netotului. După o vreme, au apărut
"
"partizanii Căpitanului cel Chior. Membrii grupei acestuia au apărut cu pistoalele întinse şi i-au părut
lui Gavrilă Ogoranu a fi fioroşi. În grupa securiştilor erau căpitanul Nicolae Anghel, un alt securist,
căpitanul Ioan Vrabie, Ioan Boian, zis Moisescu şi Vasile Motrescu - "bucovineanul" în costum
popular. Căpitanul Anghel era mânios, el venise cu gândul de a-i împuşca pe bandiţi", plan care nu se
"
·
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avertizându-i pe făgărăşeni despre cursa care l i se întinsese, " demascând pe agenţii
Securităţii deghizaţi în partizani vrânceni "26 • Vasile Motrescu, după ce s-a despărţit
de făgărăşenii lui Ion Gavrilă Ogoranu, dându-şi seama că putea fi acuzat de
trădare de către securişti, s-a trântit peste nişte jnepeni, pentru a părea că fusese
rănit în luptă şi desculţ a alergat spre satul Voila, pentru a " informa" Securitatea
despre cele întâmplate. De acolo a fost dus la Făgăraş şi apoi la Bucureşti. La
Ministerul de Interne, Vasile Motrescu a fost anchetat, pentru că Securitatea nu
punea preţ pe versiunea lui2 7 • El şi-a alcătuit o variantă în care spunea că în Făgăraş
fuseseră depistaţi de partizani şi după patru zile de tortură, timp în care fuseseră
legaţi la ochi, ceilalţi membri ai grupului său au fost împuşcaţi. Numai el fusese
lăsat liber, pentru a-i anunţa pe securişti de ceea ce aveau să păţească, dacă
procedau în acel fel. Pentru a afla mai multe de la el, în celula de la Interne, în care
era deţinut, a fost introdus un rabin, deţinut şi el. Vasile Motrescu şi-a j ucat destul
de bine rolul. Gavril Vatamaniuc relatează, după mărturisirile lui Vasile, că
noaptea, în somn, se făcea că tresare speriat, strigând " bandiţii"28 . Aflând despre
cele întâmplate în Făgăraş, Teohari Geor_gescu, ministrul de Interne, a afirmat că
pierduse cea mai bună echipă din minister�.
Pentru a scăpa de Vasile Motrescu, Securitatea i-a propus să meargă în munţii
de lângă Baia de Aramă, pentru a participa la lichidarea partizanilor de acolo.
Aceasta nu era decât o cursă, aşa cum avea să-i mărturisească el lui Gavril
Vatamaniuc. Raţionamentul lui se baza pe cunoaşterea felului de a gândi şi a
acţiona al securiştilor. Dacă Vasile Motrescu fusese cel ce trădase în Făgăraş, nu
potrivea cu cel al Securităţii şi al lui Rudeanu, care vroiau să-i prindă şi să-i lege pe "bandiţi". La
rugăminţile lui Ogoranu, securiştii lasă deoparte armele, iar Vasile Motrescu s-a plasat constant în spatele
lui Ioan Gavrilă Ogoranu, oarecum incomodându-1. Auzind voci, şi ceilalţi partizani s-au strâns în
apropierea conducătorului lor, după care s-au hotărât să meargă la cabana din Valea Zîmei, (un motiv al
îngrijorării partizanilor era acela că Rudeanu, deşi îi chemase la întâlnire pe partizani, pe prietenul său
Andrei Haşu, nu venise la aceasta. rămânând la cabană să "pregătească" mâncarea de ceapă) pentru a
prilejui întâlnirea celor doi prieteni, Andrei Haşu şi Rudeanu. Un al doilea motiv de îngrijorare pentru
partizani a fost acela că bâta de corn nu se mai afla la locul ei, ci fusese mutată de cineva din loc.
"
"Parti7.anii Căpitanului cel Chior nu au recunoscut să fi trecut pe la stână, ba chiar au afirmat că nu
obişnuiesc să se folosească de stâne, oferindu-i lui Ghiţă Haşu motiv de îngrijorare.[ . . .J Pe drum, Vasile
Motrescu îl anunţă pe Ghi(ă Haşu că partizanii sunt vânduţi şi înconjuraţi de Securitate. Inainte de a ajunge
la cabană, după ce trecuseră apa Zâmei, securiştii au fost dezarmati, fără ca Rudeanu să vadă scena Falşii
partizani recunosc apartenenţa la Securitate şi Motrescu afirmă, după spusele lui Gavrilă Ogoranu: "Aţi
crezut că mă puteţi cumpăra, să-mi vând fra(ii?" Acest episod este relatat şi în cartea lui Ion Gavrilă
Ogoranu, Brazii sefrâng, dar nu se îndoiesc, voi.!, Timişoara, Editura Marineasa, 1 993, p. 203-209.
Î ncercând să fugă, securiştii au fost lichidaţi de memb rii grupului lui Ioan Gavrilă Ogoranu.
Căpitanul Anghel s-a mărturisit, în ult imele sale clipe de viaţă, astfel: "Mă mărturisesc în faţa voastră,
ca în faţa lui Dumnezeu. Am turnat opt grupuri. Î mi pare rău de tata. Să vă ierte Dumnezeu!"
Vasile Motrescu a rămas, în total, trei zile cu grupul lui Gavrilă Ogoranu., după care a ales să se
predea, din nou, la Securitate. Practic,Vasile Motrescu, prin ac(iunea sa, a salvat partizanii lui Ogoranu.
26
Adrian Brişcă, op. cit., p. 232; Olaru Marian. op. cit., p. 8.
2 7 Mărturisirea lui Gavril Yatamaniuc în N. Mărgineanu. Mărturii: Rezistenţa armată
anticomunistă din Munţii Bucovinei. Cazul Vasile Motrescu.
28 Ibidem.
29 Olaru Marian, op. cit., p. 8.
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avea decât să continue trădarea, apărându-i pe partizani . Aşa că, a insistat să susţină
că îi este frică de partizanii care ar fi trebuit să-I împuşte în urma acţiunii din
Făgăraş.
Cum, în toată această perioadă, Vasile Motrescu era ţinut închis, el insista
.
sa 1 se dea d rumu 1 , pentru ca era "un om graţ1at"30 .
După o perioadă de timp, Securitatea i-a propus să vină în Bucovina, pentru a
participa la prinderea "bandei " lui Gavril Vatamaniuc. În aceste condiţii, Motrescu
a ripostat că nu putea face acest lucru, având în vedere că partizanii din Bucovina îl
ştiau trecut de partea securiştilor. Prin plecarea lui în pădure, nu le-ar fi oferit decât
prilejul să-I lichideze. Atunci, căpitanul Cârnu i-a spus că nu trebuia să se alăture
partizanilor, ci numai să-i descopere şi să anunţe cel mai apropiat post de Miliţie,
ca forţele de ordine să fie cele care aveau să-i lichideze pe partizani. În aceste
condiţii, Vasile Motrescu a cerut mai degrabă să fie împuşcat de securişti decât să
se ducă în pădure31 .
O ultimă încercare de folosire a lui Vasile Motrescu pentru deconspirare
partizanilor s-a petrecut în Penitenciarul din Botoşani, când Vasile îl anunţă pe
Silvestru Macoveiciuc despre "misiunea" sa32 • În urma acestor "eşecuri" , Vasile
Motrescu, fiind conştient că urmează pedepsirea lui de către securişti, ia calea
cadrului, la 29 mai 1 952. După o perioadă de timp, se alătură fraţilor Ion şi
Gheorghe Chiraş şi lui Gavril Vatamaniuc, din Suceviţa.
În aceste condiţii, ca urmare a acţiunilor aparatului comunist de represiune,
Vasile Motrescu a fost condamnat "la un total de 23 de ani şi şase luni pentru
tâlhărie, instigare publică repetată şi asociere contra liniştii publice"33. Alături de
fraţii Chiraş şi de Gavril Vatamaniuc, Vasile Motrescu a contribuit la menţinerea
speranţei în lupta partizanilor, a acţionat împotriva autorităţilor comuniste din zonă,
cărora le-a trimis numeroase scrisori, poezii sau bilete prin care atrăgea atenţia asupra
nedreptăţilor săvârşite de regimul comunist român şi de ocupanţii sovietici ai ţării.
Din cauza ninsorii, fraţii Chiraş, Vasile Motrescu ş i Gavril Vatamaniuc au
rămas la bordeiul din Bercheza, până în 1 7 ianuarie 1 955. Odată ce ninsorile au
încetat şi vremea a început să se îndrepte, Ion şi Gheorghe Chiraş au hotărât să
coboare în sat, în Suceviţa, la familiile lor, pentru a afla noutăţile. Fără să
remarce nimic suspect în noaptea precedentă, V asi le Motrescu şi Gavri 1
Vatamaniuc au fost înconjuraţi,. în dimineaţa zilei de 1 8 ianuarie34 , de trupele de
�

.

�

3 0 Mărturisirea lui Gavril Vatarnaniuc, în N. Mărgineanu, Mărturii: Rezistenţa armată
anticomunistă din Munţii Bucovinei. Cazul Vasile Motrescu.
3 1 Ibidem.
3 2 Apud Teodor Bărbulescu, Liviu Ţăranu, op. cit., p. 287.
33 Ibidem.
34 Constantin Hrehor, op. cit., p. 1 04- 1 07. Gavril Vatamaniuc redă firul evenimentelor de la
Bâtca Corbului, din Pădurea Bercheza: "Cu Motrescu, rămaşi singuri, aceam obişnuitele schimburi
de santinelă. Era ger cumplit, până la miezul nopţii stam de veghe; am acut focul, am mâncat, ieşeam
din timp în timp, afară. Nu era nimic suspect. Vasile a ieşit la schimb, in zori, eu strângeam masa,
jeratecul sub oala de ceai. Afară nu se putea sta mult, gerul te înţepenea. Stam şi aşteptam să-!
inlocuiesc. Deodată, Vasile a dat buzna în bordei, spunându-mi repezit:
- Se aud nişte zgomote suspecte pe deal!
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securitate, din U.M.0247, conduse de locotenentul maj or Gheorghe Cuciuc.
Locaţia bordeiului din Pădurea Bercheza fusese indicată securiştilor de paznicul de
vânătoare N icolae Bujanovschi. Vasi le Motrescu şi Gavril Vatamaniuc scapă din
încercuirea de la Bâtca Corbului, nu fără ca să rămână şi victime din rândul
soldaţilor35 • După acest incident, Vasile Motrescu se desparte de Gavril
Vatamaniuc, se ascunde la rude sau cunoscuţi şi acţionează singur, până în ianuarie
Am ieşit afară. Se auzeau într-adevăr nişte fluierături discrete prin care cei din lăstăriş ţineau
legătura cu cei care coborau prin făget spre bordei. Pădurea de fag era la vreo zece metri de desişul unde
ne-am instalat. Era încă întuneric, priveam spre pădurea din care veneau fluierături le, dar era imposibil de
văzut ceva. Nu vedeam nimic, dar ştiam că securiştii din făget îşi dau semnale, ţinând legătura cu cei din
desişuri. Am intrat repede în bordei şi m-am îmbrăcat, mi-am tras pufoaica, mi-am luat automatul
Deimler-Puch şi arma Manlicher, munitia şi rucsacul. Vasile, fiind santinelă, era îmbrăcat; şi-a luat şi el
rucsacul pregătit şi arma şi, surpriză, când am ieşit nu l-am mai găsit pe bordei. Agil, a aplicat o metodă
pe care am intuit-o rapid, deşi putea fi şi alta din cele multe care se impun când te scoate din bârlog potera.
Eu nu mai aveam ce aştepta; am studiat într-o secundă situaţia şi am concluzionat: fluiemturile vin dinspre
făget în desiş, aşa că un capăt al cordonului, care nu poate fi neslarşit de lung, trebuie să fie în făget, în
spatele lor. Era o metodă pe care o aplică mistreţul, care nu iese din desiş decât cu foc de puşcă [ . . . ] Am
ajuns până în marginea făgetului şi am făcut zgomote acolo [ . . . ] La un moment dat, aud în fata mea aud
zgomote. Mă retrag după un brădănel stufos şi intru jumătate sub el, cu picioarele afară. Pun carabina jos,
dezasigur automatul, cu degetul pe trăgaci privesc printre crengile brădănelului stufos crescut într-un loc
liber. l ată doi securişti! Vin din fată, vin spre mine. Pe partea cealaltă a brădănelului s-au oprit [ . . . ] Am
fost într-o situaţie cumplită. Norocul a fost de partea mea.
La bordei se trăgea. O voce a strigat: «Nu mai trageţi ! » Câteva automate au răpăit mai departe.
Unul din soldaţii din raza mea a întrebat:
- Au descoperit bordeiul sau . . . ?
Încă înainte de a ajunge la bordei ei trăgeau prin desiş [ . . . ].
- Oare a căzut ceva ? întreabă unul dintre ei.
- Nu ştiu, ridică din umeri celălalt. Tu ia-o pe aici şi eu pe aici . . . [ . . . ) Nu erau oameni
antrenaţi pentru pădure, erau nişte soldaţi, Dumnezeu ştie din ce parte a ţării, care au făcut instrucţie
cum au făcut, dar nu erau înfrăţiţi cu codrul cum eram noi [ . . . ). Ei au auzit că vine cineva de la
bordeL Au crezut că e partizanul. Când acolo, oho !, partizanul era în urma lor! Venea soldatul Mihai
Vălimăreanu cu câinele său, Afumatu. pe urma pe care mi-o luase de la bordei [ . . . ). Aveam acum trei
în faţă mea [ . . . ]. Când a sosit acolo, câinele a adulmeca! aerul. Au stat de vorbă. «Pe unde a luat-o?»,
întreabă Vălimăreanu. Cei doi i-au spus:
- Pe aici n-a trecut. [ . . . )
- Afumatu, urma!
Şi Afumatu a sărit peste potecă şi, adulmecând, a venit la mine [ . . . ). Se uita la mine şi lătra, se
uita la stăpân şi lătra. Eu stam cu şezutul pe pământ, cu automatul pregătit, închipuindu-mi că
Vălimăreanu se va eschiva [ . . ] când să ducă arma la ochi, eu, cu o zecime, cu o miime de secundă
înaintea lui, am fost cu automatul la ochi şi am tras. [ . . ] [Vasile Motrescu] nicicum nu s-a predat: a
fost incercuit şi, din această cauză, pentru a ieşi, a împuşcat doi securişti, pe soldaţii Ion Popescu şi
Gheorghe Dumitrache din U.M. 0247".
35 Referitor la această luptă de la Bâtca Corbului, George Motrescu afirmă că este nedreaptă
punerea pe seama fratelui său, Vasile, a împuşcării celor doi soldaţi (Ion Popescu şi Gheorghe
Dumitrache), fapt care ar fi susţinut şi de raportul medico-legal, în care se arăta că soldaţii au fost
împuşcaţi de o altă armă de tip PPS, care are calibru( 7, 62, pe când ZB-ul, aflat la Vasile Motrescu,
avea calibru( 7,92. Acest fapt nu a fost luat în seamă de instanţă la procesul din 1 956. Pe de altă parte,
susţine George Motrescu, fratele său avea ZB, o puşcă cu încărcare manuală, fapt care, în condiţiile
de timp ale unei încercuiri, făcea ca eficienţa de tragere a lui Vasile să fie nespus de mare, doi soldaţi
omorâţi, în timp ce adversarii erau mai mulţi şi aveau arme automate.
.

.
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1 9 5 8 . Ultimele lui gazde au fost Valeria şi Gavril Sfichi, d in Gălăneşti.

1 37

A fost

arestat de la domiciliul fami l iei Sfichi, fiind trădat de Calancea Nicolai a Mâţului,
singurul, dintre cei ce I-au găzduit pe Vasile Motrescu, care nu a făcut nici o zi de
puşcărie, ceea ce se explică prin înţelegerea pe care a avut-o cu Securitatea.
Î n anul 1 956, Tribunalul Regiunii a II-a Militare, în dosarul 1 07 1/ 1 956,
pronunţă sentinţa nr. 969, prin care îl condamnă pe Vasile Motrescu "în contumacie
Ia moarte prin împuşcare p entru crima p.p. de art. 1 liţ.d din D. 1 99/1 950. Confiscă
întreaga avere personală. Il obligă să plătească statului 200 (două sute) lei cheltuieli
de judecată"36 . Condamnarea la moarte a fost pusă în practică la 29 iulie 1 958, la
Penitenciarul din Botoşani .
Viaţa partizanului Vasile Motrescu este profund marcată d e următoarele valori:
este un foarte bun creştin şi respectă ritualul şi calendarul creştin cu sfinţenie, chiar
dacă se află în pădure, ţine mult la valorile ritualice ale fami l iei şi comunităţii locale
şi luptă pentru cauza naţională, care este mai presus decât circumstanţele politice şi
regimurile vremelnice, atitudine care vine dintr-o profundă asumare a istoriei
naţionale. Drumurile lui Vasile Motrescu, la fel.ca şi cele ale fraţilor Chiraş, pornesc
şi se închid simbolic, ca într-un cerc, acasă, în sat. De acolo, din pădure, partizanul
ştie foarte sigur ritmurile diurne ale familiei şi satului, pe care le foloseşte în favoarea
sa. V asi le cunoaşte foarte bine acest univers rural şi oamenii săi, când merg la lucrul
câmpului, la pădure, când sunt la biserică sau petrec.
Pentru că şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii în mediul agro-păstoresc şi
a cunoscut foarte bine locurile, Vasile Motrescu a fost prins cu greu de trupele de
miliţie sau de securitate. Cu aj utorul j urnalului său, putem face o adevărată
arheologie a spiritului şi a culturii tradiţionale româneşti, care a individualizat satul
din Ţara de Sus a Moldovei . Partizanul Motrescu deprinsese pe front . tehnici
militare de supravieţuire, de aceea el ştie foarte bine să se folosească de
oportunităţile pe care le oferă vegetaţia şi formele de relief, să se ascundă foarte
bine, să se apropie mult de vânat şi fără să facă prea mult zgomot, de aceea scrie în
jurnalul său că a tras cu un "cartuş redus" [căruia i-a luat din praf, pentru ca să nu
facă prea mult zgomot când se trage cu el], de aceea mânuieşte cu m ultă
îndemânare armele. Dar dincolo de toate consideraţiile filozofice, politice şi
istorice care se pot face despre luptătorul anticomun ist Vasile Motrescu,
remarcabile sunt poezii le, cu ritm şi vers popular, pe care le-a scris atunci când se
ascundea în pădure, poezii care vor putea fi găsite în jurnalul său, publicat în
paginile ce urmează.
3 6 Marius Lupu, Cornel Nicoară, Gheorghe Onişoru, op. cit. , p. 246-250. În sentinţa din care
cităm, constatăm, încă de la început, o serie de neglijenţe de identificare a inculpatului. Datele de
naştere ale lui Vasile Motrescu sunt încurcate cu cele ale lui George Motrescu, fratele invinuitului.
Referitor la familia lui Vasile Motrescu, instanţa încurcă de asemenea numărul copiilor, Vasile având
doi copii şi nu trei, cum se susţine în preambulul sentinţei. Această situaţie nu este singulară in
analele justiţiei comuniste din România. George Motrescu ne relata că, intr-una din multele sale
arestări, a fost ridicat şi inchis la Suceava, cu buletinul de identitate al soţiei, pe care 1-a primit inapoi
la ieşirea din puşcărie.
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Aspects concernant la resistance armee anticommuniste en Bucovine
Le Journal de Vasile Motrescu
(Resume)

L'etude presente, en dates essentielles, l a vie et l'activite subversive de Vasile Motrescu,
partisan dans la Resistance roumaine anticommuniste de la Bucovine. Celui-ci a laisse a la posterite
un joumal, pour la periode 1 952-1953. L'auteur met en valeur ce journal, le deuxieme dans la
litterature de specialite.
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JURNAL (I)
VASlLE MOTRESCU

Î n memoria colectivă locală, mai ales, semnificaţia acestui document a fost
mult denaturată, mai ales datorită "muncii specifice" a securiştilor, care au dorit să
compromită ideea rezistenţei anticomuniste şi să distrugă speranţa într-o revenire la
o Românie necomunistă. Cazul Vasile Motrescu capătă, prin Jurnal, noi valenţe,
mai ales pentru cititorii tineri sau pentru cei pasionaţi de cunoaşterea trecutului
istoric n u prea îndepărtat, dar atât de puţin cunoscut.
Documentul, din care prezentăm o primă parte în acest număr al revistei
Analele
Bucovinei" , este printre puţinele de acest fel în literatura de specialitate.
"
Uni i cercetători susţin că mai există doar încă un astfel de jurnal, şi anume cel al lui
Mircea Dobre, din " banda" Pop - Achim, care a acţionat în Munţi i Ţibleşului 1 •
Î mpreună cu domnul George Motrescu, am identificat, pe cât posibil,
persoanele indicate în j urnal cu diferite iniţiale, am explicat termeni i din graiu l local
şi am oferit determinări pentru diferite toponime folosite de Vasile Motrescu în Jurnal.

Marian Olaru
Etapa a ill-a1

Luni, 26 mai 1952, noaptea, ora 24, am ajuns acasă, mi-a împlinit Dumnezeu
dorinţa.

Marţi, 2 7 mai 1952, am stat acasă.
Miercuri 28 mai 1 952, am stat acasă.
t Joi [29 mai 1 952], Înălţarea Domnului, am stat la tata. Soţia, cu
Gh[eorghe] şi Sofioara, au p lecat la Rădăuţi, la fotograf. Seara,

am

plecat de la

1 Theodor Bll.rbulescu, Liviu Ţll.ranu, Existenţa cotidiană a unui .. bandit ". Cazul Vasile
Motrescu, în Mişcarea armată de rezistenţă anticomunistă din România, 1 944-1962, coordonator
ştiinţific Gheorghe Onişoru, Colectia Studii 2, apll.rută sub egida Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii, Bucureşti, Editura Kullusys, 2003, p. 285.
2 Etapa a JJJ-a survine, în mod cronologic, după 1 952, după ce prima etapă a fost cea din anii
1 944-1 945 şi a doua, din anii 1 949- 1 95 1 . Documentul pe care îl reproducem se găseşte la
A.C.N.S.A.S., Fond l, dosar 2448/ v.2, care a fost confruntat cu o altă variantă pusă la dispoziţia
noastră de George Motrescu, care o deţine prin amabilitatea domnului Adrian Brişcă.

Analele Bucovinei, XI, 1, p. 1 39-1 74, Bucureşti, 2004
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tata, fără să ştie că eu plec din nou în pădure, spre Codrul Voievodesei3 1 (Hardic)
N. H4 . Toată noaptea am fost pe drum, am rătăcit prin sihlă5 , din căuşul drumului,
cum merge spre Hardic6 •
Vineri, 30 mai 1952. Dimineaţa, prin cant[onul] Brusturi, pe l inie, am văzut
foarte aproape de mine un ţap şi o vulpe. Peste zi, mi-am continuat drumul prin 25,
Poiana Pietroasei7, în 3 78 . Acolo m i-am ascuns din bagaj şi am plecat Ia adăpostul
de pe Bâtca Mare9, de unde mi-am luat dintre lucrurile lăsate acolo, în unnă cu un
an. După-masă am plecat la Obcina Haciungului, spre P[ârâul] Stânişoara 1 0, unde
am stat la pândă, la marginea poienii, până seara X., X., C. Peste noapte, am dormit
în colibiţa de la Arşiţa Haciungului.
Sâmbătă, 31 mai 1 952. De la col ibiţa de la A. H., am plecat spre Stânişoara,
unde am stat la pândă până seara X., Y., C. Mi-am luat anna şi cartuşe ZB [şi],
seara, am plecat la 3 7, de mi-am luat bagaj ul, am coborât în Pâr[âul] Voievodesei,
am mers noaptea pe la coliba de la D[ealul] Calului 1 1 , unde am donnit până la ziuă.
Duminică, 1 iunie 1952. Recunoaşteri în împrejurimi, de la colibă, de sub
Poiana Meselor 12 , am luat o căldăruşă şi [o] fandelă. Dimineaţa, pe Ia ora 6, am
împuşcat un porc mistreţ, cam de 80 de kg, pe Bâtca Miezului 13 . Mi-am oprit cam 8
kg pentru m ine, restul de carne şi pielea am dat-o la 6 cetăţeni din Pârteştii de Jos,
Suceava, care lucrau acolo. Noaptea, am donnit la Preluca Corbului, sub copac, la
foc. Acest porc este al douăzecilea împuşcat de mine.
.
Luni, 2 iunie 1952. De dimineaţă, mi-am ascuns făina şi carnea Ia Tarniţa14
Corbului. Aproape toată ziua am stat în sihla de sub Poiana Crucii 1 5 • Mi-am pus
echipamentul şi anna la punct. După-masă, ploaie. Stau sub copaci. Seara, m-am
tras de am donnit la o baracă, la [Pârâul] Tufiş 16 •
3 Codrul Voievodesei cuprinde pădurea cu acelaşi nume, de Ia pârâul Pietrosul până la satul cu
acelaşi nume, din cadrul comunei Suceviţa, şi care cuprinde şi Pădurea Hardic. În această zonă se află
cantoanele silvice Topliţa, Hardic şi Puciosu.
4 Drumul care trece prin Pădurea Hardic ajunge Ia Nicolai Horodnic, cum îi spuneau localnicii
lui Nicolai Calancea.
5 Sihlă, pădure deasă, tânără, prin care nu se poate intra.
6 Hardegg, conte austriac care a organizat, pentru împăratul Francisc 1, perimetrul de vânătoare
de la Horodnic, cunoscut sub numele de Hardik Tai.
7 Poiana Pietroasei se află Ia capătul parcelei 36, în apropierea Parcelei Hardic, peste obcină.
8 25 şi 37 sunt numerele unor parcele forestiere. Poiana Hardic, în apropierea căreia a avut un
bordei Vasile Motrescu, are numărul 37, aceasta era parcela pe care o exploatase Pentilei Motrescu, în anii
1 936-1937, tatăl lui Vasile şi George Motrescu - cf. spuselor lui George Motrescu [de aici înainte, G.M.].
9 Bâtca Mare se află între parcelele 36 şi 3 8, în Cantonul Pietroasa.
10
Poiana Stânişorii, cu o suprafaţă de aproximativ 24 de ha, se află pe obcina care desparte
comuna Vicovu de Jos de Putna şi Poiana Alunişului.
1 1 Dealul Calului se află la capătul Pârâului Viţău, înaintea Poienii Meselor.
1 2 Poiana Meselor se află la capătul Pârâului Verde din Cantonul Silvic Struginoasa, aparţinător
Ocolului Silvic Putna.
1 3 Bâtca Miezului se află pe Pârâul Şoarecu, înspre Salca
14
Tarniţă, poiană mai mare de un ha şi care are formă de şa de cal. Tarniţa Corbului se găseşte
în apror ierea Berchezei, comuna Suceviţa [G. M.].
5 Poiana Crucii se hotărniceşte cu Suceviţa şi Săcrieşul şi se află spre Moldoviţa.
1 6 Pârâul Tufiş se află în Cantonul Struginoasa - Sud, Ocolul Silvic Putna.
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Marţi, 3 iunie 1952. D e dimineaţă, în zori, am plecat d e la Tufiş spre Măgura
Vacii 1 7 • Pe la ora 2,00 am ajuns pe măgură. Aici, nu-i nici o mişcare. După-masă, a
început să plouă. Spre seară, am tras la o baracă, unde voi şi dormi peste noapte. O
dată cu seara, în timp ce stăteam în baracă, au venit 9 muncitori, unul de la Straj a,
Dumitru Popescu şi 8 huţani 1 8 de la Brodina. Deşi eram foarte obosit, a trebuit să
plec din Pâ[râul] Ascunsu 19 • O dată cu noaptea, am plecat de la Ascunsu spre
Putna, pe Pâr[âul] Strigoi 20, la vale, spre canton. De la canton am luat-o pe Haşcă21 ,
la deal, până Ia Piscul Haştei. Nemaiputând merge, m-am lipit sub un brad şi am
dormit fără foc, până la ziuă.
Miercuri, 4 iunie 1952. M-am sculat de la pisc dimineaţa, ţeapăn de frig, şi
am venit înspre Cracul Sec. Seara, am tras la Stege, sub poziţie22 • Mi-am făcut foc
sub un brad şi am dormit până la ziuă. A plouat toată noaptea.
Joi, 5 iunie 1952. Dimineaţa, am plecat de la Stege şi mi-am continuat drumul
pe la mij locul Dealului Tufiş, Poiana Meselor, Pârâul Prislopului, Voievodeasa, până
sub Poiana Haciungului. Peste noapte, am dormit sub molid, la foc, în Groapa de la
Năsipi23 . Peste noapte a fost foarte frig. Mă cam doare piciorul stâng.
Vineri, 6 iunie 1952. Dimineaţa, am plecat de la Năsipi, prin Pârlitură24 ,
P[ârâul] Prislopului, pe sub Obcina Meselor, până la Prelucile25 Corbului, unde am
lăsat făina şi o oală cu carne. Am terminat mâncarea de acasă. Peste zi, m i-am
curăţat arma, mi-am luat făina şi oala de carne de unde le-am avut ascunse şi am
venit la Ob[cina] Meselor. Peste noapte, am dormit la Ob[cina] Meselor, sub un
brad, la foc.
Sâmbătă, 7 iunie 1952. De la Ob[cina] Meselor am plecat spre Bâtca
Meselor, pe la muncitorii cărora le-am dat carnea şi mi-au spus că sunt veniţi la o
baracă, lângă ei, o fată, o femeie şi un flăcău, cică să dea lemne pe j lip26 • Mai
degrabă, bănuiesc că au anunţat ei şi a venit miliţia sub această mască, căci sunt de
trei luni prin pădure.
De la ei, sunt hotărât să plec de pe apele acestea. Vreau să trec apa Berchezei,
chiar astăzi şi să mă duc unde mă va îndrepta Dumnezeu. Pe la orele 1 O, dimineaţa,
am trecut apa Berchezei şi am urcat spre Rusca, prin Păltiniş. În Păltiniş, am văzut
17

Măgura Vacii se află pe hotarul dintre Putna şi Brodioara [G. M.].
Huţani, termen sinonim cu huţuli, care locuiesc in zona septentrional!!. a Carpatilor, in
România şi Ucraina, in Bucovina şi Maramureş. În sens larg, termenul de hutan este folosit pentru a
desemna populatia de la munte.
1 9 Pârâul Ascunsu se află pe raza Ocolului Silvic Falcău.
20
Pârâul Strigoi se găseşte in Cantonul Timotei sau Strigoi.
21
Pârâul Haşca este afluent al Pârâului Putna şi se situează in Ocolul Silvic Putna.
22
Sub pozitie - locul ocupat de Regimentul 3 Grliniceri, inspre sud, şi de Batalionul Fix,
inspre nord, la finele celui de al doilea război mondial. În acea vreme, Batalionul Fix şi-a avut locatia
la Putna [G. M.].
21
La Năsip, loc aflat la capătul Pârâului Voievodeasa şi al Pârâului Prislop.
24 Pârlitură, loc care e ars, de regulă, pentru a defrişa terenul respectiv.
25 Prelucă, poiană sub un hectar.
26 Nişte troei pe care se dădeau, la vale, lemne/lotve pentru foc [G. M.].
18

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Vasile Motrescu

1 42

4

o capră foarte aproape. Puteam să o împuşc, dar ce să fac cu ea? Din Păltiniş, m-am
suit în Bâtca Paltinului. Am mers la vale, spre Obcină, spre Suceviţa, apoi m-am
coborât la Arşiţa Ruscăi27 , unde am dormit peste noapte la foc, sub brad.
Duminică, 8 iunie 1952 (Duminica Mare; Rusa/ii). Dimineaţa, după ce mi-am
făcut mâncare şi am mâncat, am plecat la vale, spre Pârâul Rusca. Am trecut plaiul
ce merge la Ciumârna28 şi [mă] sui la deal, pe partea dreaptă a Pârâului Suceviţa
(Rusca29). Urcând, la deal am văzut un ţap. De aici încolo, nu mai cunosc pădurile.
Mă duc ca lupul, tot spre M.Z. [miazăzi], cu direcţia Pietrele Muierii. Peste noapte,
am dormit sub un brad, la foc, foarte mulţumit sufleteşte că m-a scăpat Dumnezeu
în grădina lui. De cum am trecut plaiul ce duce la Ciumârna, până unde scriu aceste
rânduri, am trecut şase văi, traversând dealurile paralel cu Obcina Ciumârnei,
Poiana M icului 30 , Frumosul31 • De unde scriu aceste rânduri, mă uit în zare spre
M.N. [miazănoapte] şi abia se zăreşte Haciungul.
Luni, 9 iunie 1952. De dimineaţă, de cum m-am sculat, a început să plouă. Cu
toate că plouă, îmi continuu drumul prin păduri necunoscute şi nu prea umblate de
picior de om. Numai urme de fiare sălbatice sunt destule. Aici sunt locuri de trăit!
De la o baracă mi-am luat o sită, iar de la o colibă [mi-am luat] o huscă de
sare32 . Coborând văi şi urcând dealuri, am ajuns, după-amiază, la Pietrele
Dragoşinei [?], locuri foarte bune şi neumblate, dar suspecte pentru mine. Am
găsit, pe Cărarea Grafului, puse nişte semne. De la Pietrele Dragoşinei am plecat,
pe hotar, până într-un vârf de munte, într-o poiană cât Haciungul de mare. Din
poiană, mi-am dat drumul pe Pârâul Şoarecu . Ca astăzi, nici într-o zi nu am mers
atât de mult şi nu ştiu cât voi mai merge, până diseară? Am tras sub un molid
stufos, să rămân peste noapte în Pârâul Şoarecu, hotărât să dorm peste noapte
acolo. Deodată, îmi vine în cap să o iau razna şi plec, dar fără să ştiu unde mă duc,
parcă mânat de ceva. Se apropie seara, să-mi caut alt loc de dormit, de unde am stat
prima dată am rotit un gruiee 3 şi mi-am dat drumul la vale, uitându-mă după un loc
de dormit. L-am găsit sub un brad, ca de obicei, lângă un izvor de apă, am J'ăcut
izvorul, şi [până să se însereze, îmi fac planul] să-mi strâng lemne, ca să nu fac
zgomot. Deodată, ce-mi vine în cap, o iau razna prin pădure şi mă opresc lângă un
brad. Mă uit la el, văd o scorbură jos şi un beţişor sprij init de brad. Ce îmi vine în
cap, bag mâna în gaură şi feresc putregaiul şi, spre marea mea mirare, dau de două
sticle cu cartuşe de ZB şi o mină modificată, cu focos de grenadă [ . . . ] tuşe sigure şi
27

Toponim de pe raza localităţii Suceviţa.
Sat aflat în componenta comunei Vatra Moldoviţei, în imediata vecinătate a localităţii
Suceviţa, cele două aşezări fiind despărţite de obcinlt
29 Rusca, toponim care desemneaza un teritoriu aflat între Suceviţa şi Păltiniş, unde se află şi o
cabană pentru muncitorii forestieri, aparţinătoare de cantonul silvic Suceviţa.
30 Poiana Micului este o aşezare spre care se poate ajunge, pe obcini, de la Pietrele Muierii
spre Solca.
31 Sat aflat în depresiunea Câmpulungului-Moldovenesc, între Moldovita şi Vama.
32 Cam un kilogram de sare, care în acea vreme se producea, sub formă conică, probabil la
Salina Cacica.
JJ Deluşor între două pâraie care se termină la confluenţa lor.
28
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1 1 din rateuri uscate, nesigure. Am mulţumit lui Dumnezeu, căci văd cu ochii că el
îmi poartă de grijă. M-am dus cu sticlele [acolo] unde mă hotărâsem să dorm. N-am
mai avut răbdare să le scot [unul] câte unul. Am spart sticla şi am scos 1 25 de
cartuşe clasa 1. M-am culcat, peste noapte, foarte satisfăcut şi mulţumit sufleteşte,
că [până acum] nu mai aveam cartuşe.
Marţi, 10 iunie 1952. (Am dat peste colibă.) Zi de altă minune dumnezeiască.
M-am sculat dimineaţa, mi-am făcut mâncare, am mâncat, am scris un bilet de
mulţumită, l-am pus într-un ciob de sticlă împreună cu nişte cartuşe rele şi m-am
dus să-I pun într-un brad, unde găsisem cartuşele. M-am dus prin împrejurimi şi mă
uitam pe la copaci şi colozi34 , poate că să fie ascunsă şi vreo armă. N-am găsit
nimic. În timp ce mă urcam la deal, să-mi iau raniţa de unde am dormit peste
noapte � ăd f�unza ca�n călc�tă de picioare. Întâi �m crezut că [goate] să fie vr�o
�
: la un şforac· . . . Cand
� ma_ Uit,
bursucane pnn aprop1ere. Ma duc, pe hoţeşte, pana
pe pământul moale văd urme de opincă şi cărare în bună regulă. Mă duc şi eu pe
cărare, cam 1 00 de metri când, deodată, văd un adăpost camuflat. Bag arma în
buzunar şi fac gălăgie. Nu răspunde nimeni. Mă întorc înapoi, iau raniţa şi mă duc
drept la adăpost, spunând: " Să nu tragi, măi, frate, că şi eu îs ca tine! "
Acum îmi era frică de alta, să nu fie miliţie sau securitate sub această mască,
să aibă bordei în pădure şi să cad ca musca în lapte. Îmi iau inima în dinţi şi mă
apropii de adăpost. Nu era nimeni, totul însemnat cu cea mai mare grijă. După ce
am verificat totul înăuntru, m-am convins că e un suflet chinuit ca şi mine. Căutând
prin împrejurimi, am găsit ascunse diferite lucruri, printre care şi vreo 40 de cartuşe
ZB şi două grenade. Am venit în adăpost. A început să plouă. Să vedem cum va
avea loc întâlnirea, căci cetăţeanul care locuieşte aici este tot singur. Poate că vrea
Dumnezeu să unească două suflete chinuite. Acestea sunt lucrurile petrecute până
în prezent. Să vin din Vicov în fundul Pârâului Şoarecu36, să-mi găsesc cartuşele şi
tovarăş de suferinţă? Adevărate minuni dumnezeeşti se petrec cu mine. Când am
scris aici, mă aflu chiar în adăpost, cam pe la amiază. Până seara, am stat în
adăpost, iar peste noapte am dormit tot în adăpost.
Miercuri, 1 1 iunie 1952. Până după-amiază, am stat în adăpost, în aşteptare.
Poate că îmi vine şi mie un tovarăş de suferinţă. După-amiază, ies să caut lemne.
Peste noapte, am dormit foarte bine şi până târziu.
Joi, 12 iunie 1952. Aproape toată ziua m-am ocupat cu amenajarea adăpostului.
Plouă. Asupra serii, ca de obicei, caut lemne, apă etc. Mă simt foarte fericit în acest
adăpost făcut de altul, mai ales când plouă. Am terminat mâncarea de tot. Acum,
mănânc ce găsesc aici. Aici mă găsesc în situaţia ca în povestea cu vulpea şi
bursucul, când a ocupat vulpea vizuina bursucului. Exact aşa sunt eu. Peste noapte,
am dormit la adăpost.
Vineri, 13 iunie 1952. Până după-amiază m-am ocupat cu camuflajul
adăpostului. Cam după-masă, pe la ora 2, în timp ce stăteam la adăpost [ . . ] de la
.

34

Copaci seculari căzuţi jos şi putrezi [G. M.].
Pârâiaş scurt, sub un kilometru.
3 6 Afluent al Pârâului Pietrele Muierilor.
35
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deal. Am ieşit afară [ . . . ] semne, dar nu s-a arătat nimic. După-masă, m-am dus să
adun lemne. . . am dormit, peste noapte, sub un brad, la foc, cam la 1 km de
adăpost.
Sâmbătă, 14 iunie 1952. M-am sculat de dimineaţă şi am venit la adăpost. Nu am
găsit umblat nimic, dar tot mi-e frică şi stau în preajma adăpostului. Dimineaţă, cam pe
la orele 1 0, am auzit, pe cealaltă coastă, altă piatră prăvălindu-se. Probabil că crcştinul
cu adăpostul dă târcoale în jurul adăpostului. Ne este frică unul de altul şi amândoi cu
acelaşi necaz. Mi-am ascuns o sticlă de 1 kg cu cartuşe, vreo 95 de bucăţi, şi o mină
rusească. Mina am pus-o [la] vreo 500 m de la colibă, în vale, pe marginea pârâului,
la rădăcina unui brad scorburos, în putregai (vezi schiţa, f. 2 536), iar cartuşele le-am
pus de la colibă, vreo 1 80 m, peste sforăcelul de la răsărit de colibă, sub celălalt
brad. Seara, mai trec pe la adăpost şi am dormit peste noapte [în el] .
Duminică, 15 iunie 1952. D e dimineaţă ş i până seara, am stat l a colibă.
Aproape toată ziua am citit în Biblie. Peste noapte, am dormit tot în col ibă.
Luni, 16 iunie 1952. Cum s-a zărit de amiază, am mâncat şi am plecat după
vânat. Până la amiază, nu am văzut nimic. Am găsit un glod bătut de ţap şi stau la el.
Înainte de amiază a trecut, pe de la deal de glod, o stână de oi, totuşi stau mai departe
de glod. Am stat până seara la glod. Nimic. Am venit la colibă, mi-am făcut mâncare
şi m-am culcat şi am dormit până a doua zi. Târziu, peste noapte, am avut nişte visuri
ciudate: soarele pe cer era la ora 9, şi eu am trecut graniţa din Rusia în România,
venind din Obcina, şi s-a lăsat o mare negură pe pământ, din jos.
Marţi, 1 7 iunie 1952. Toată ziua am stat în colibă, am dormit şi am citit în
Biblie. Până la amiază a plouat. Am terminat toată mâncarea ce se mai găsea pe la
colibă, [în] afară de făină şi ceva cartofi. Seara, am pus ultima fasole. Peste noapte,
am dormit tot la colibă.
Miercuri, 18 iunie 1952. M-am sculat, încă era întuneric, şi am plecat la glod,
că s-a terminat alimentaţia. Î ncă era întuneric când am ajuns la glod. După ce a răsărit
soarele, a apărut mult aşteptatul ţăpuşor, pâinea mea cea de toate zilele. l-am împins
un glonţ, la spată, la pulpa din jos. El s-a pus jos şi nu a mai vrut să mai meargă. Eu
m-am dus de l-am luat la spinare, am mulţumit lui Dumnezeu şi, la colibă, de acum
mai mănâncă sufleţele carne de ţap, vreo două săptămâni, te veseleşte şi laudă pe
Domnul. Am pus ţapul la bărbânţă, la izvor. Am fript maiul [ficatul] şi, de acum,
repaus şi somn de voie. Acest ţap este al 1 3 8-lea împuşcat de mine. Peste noapte, nu
prea dorm. Trebuie să-mi fierb carnea şi să-mi pregătesc mâncarea.
Joi, 19 iunie 1952. Toată ziua am stat la colibă. C itesc în Biblie, dorm, mi-am
curăţat arma. După-masă, a plouat. Sunt foarte mulţumit sufleteşte că am mâncare
şi nu trebuie să merg să o câştig cu preţul vieţii. Noaptea, ca întotdeauna, pregătesc
mâncare.
Vineri, 20 iunie 1 952. Am dormit până târziu. După ce m-am sculat, mi-am
făcut rugăciunile. Ca de obicei, am mâncat şi m-am culcat. M-am sculat pe la
amiază, am mâncat şi m-am apucat să-mi reglez arma, căci bătea puţin sus. Am tras
un cartuş redus, merge la cea mai mare precizie. După-masă, citesc în Biblie.
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Duminică, 22 iunie 1952. Repaus. Citesc în Biblie şi rugăciunile obişnuite.
Odihnă şi mă gândesc cum în ceilalţi ani de prigoană mă puteam odihni, iar acum
. . . din mila Domnului.
Luni, 23 iunie 1952. A împlinit Sotioara 3 ani .

Marţi, 24 iunie 1952.
Miercuri, 25 iunie 1952. M-am sculat înainte de amiază, căci a plouat peste
noapte şi până Ia amiază într-una. După ce am mâncat, mi-am cusut bazoane la
pantaloni, până seara. Seara, iarăşi, ca întotdeauna, apă, lemne etc.
Joi, 26 iunie 1 952. Astăzi, la ora 4, seara, se împlineşte un an de când m-au
prins criminalii de m i liţieni în Poiana Haciung. Zi fericită pentru mine. Î ntâlnirea
cu Ion şi Gh[eorghe] Chiraş.
Sâmbătă, 28 iunie 1952. Toată ziua stăm la colibiţă şi discutăm. Sunt foarte
mulţumit.
Duminică, 29 iunie 1952 (Sf Petru şi Pavel). Idem. Dimineaţă a venit la
bordei şi cetăţeanul Chiraş Gh [?] . Toată ziua stăm şi discutăm diferite probleme.
Luni, 30 iunie 1 952. După-masă, am plecat în recunoaştere. Am împuşcat un
ied. M-am întors la colibă, împreună cu Gheorghe.
Marţi, ]iulie 1 952. Până la amiază am stat la colibă. Spre seară, am plecat
împreună cu fratele Ion, de am făcut pândă pe Pârâul Şoarecu. Am văzut mulţi
oameni de la noi, care lucrează la tras butuci .
Miercuri, 2 iulie 1952. Am plecat cu un frate [Gheorghe] în recunoaştere cu
direcţia Pârâul Husău, nimic. Am făcut pândă până noaptea la cabanele din gura
Pârăului Husău. În drum până la Husău, am dat de o turmă de porci, am tras trei
focuri de armă şi n-am lovit n ici unul. Am lovit un mistreţ, dar nu l-am găsit. Am
împuşcat o capră. Am prins un viezure; după ce a înnoptat, am venit pe Rusca la
vale, în sat, spre Suceviţa. X., Y., I. S. din Suceviţa am plecat în pădure de am făcut
foc, am făcut mâncare şi am dormit până ziua.
Joi, 3 iulie 1952. De unde am dormit noaptea, am plecat în Pârâul
Berchezului. M-am întâlnit cu C. Pişta. Am stat 4 ore de vorbă, toate bune, dintre ai
noştri nu este ridicat nimen i . Am auzit că a pus în libertate pe toată lumea de Ia
Iaşi . Spre seară, am plecat la punctul de întâlnire cu fratele, am venit prin Suceviţa,
ne-am urmat drumul până la orele 24, prin pădure, până la zi am dormit Ia foc de
brad.
Vineri, 4 iulie 1 952. Ne continuăm drumul spre colibiţă. Stăm la pândă, la
drum, unde este N. Pe [la] amiază, am ajuns la colibă, am găsit toate în regulă. Am
dormit până seara.
Sâmbătă, 5 iulie 1 952. Până [la] amiază, stau la colibă. După-amiază, m-am
tras la glodul unde împuşcasem ţapul. Au umblat oile, dar nimic. De Ia glod am
venit la colibă. Până să ajung la colibă, stând pe gânduri, am compus câteva
versuri:
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Zile negre, viaţă amară
Zile negre, viaţă amară
Am trăit şi astă vară.
Trăgeam nădejde de bine,
Din ce trece, mai rău vine.

Anii dulci ai tinereţii,
Câte mi-au trecut prin minte,
Le pun toate pe hârtie,
Spre aducere aminte.

Iarăşi am căzut pe gânduri,
Sub un brad cu frunza deasă,
Torcând firul v ieţii mele,
Amintirilor de-acasă,

Au venit zile amare,
Peste dulcea tinereţe,
Anii grei de suferinţă,
Au schimbat cărarea vieţii .

Şi trăind ani c u durere,
Viaţă ca de om infirm,
Toate trec şi se deşiră,
Ca pe ecranul unui film.
(Compusă de partizan Motrescu Vasile, în ziua de 5 iulie 1 952, în Pârâul Şoarecu.)

Duminică, 6 iulie 1952. De dimineaţă, eu cu I[on] am plecat spre Pietrele
Muierii. Î n drum spre Pietre, am fost şi pe la barăcile de pe Pârâul Şoarecu, de unde
am luat două butoaie, o căldare de apă şi altele. Până să ajungem la Pietre, am dat
peste porci. Am percutat de 3 ori în doi porci foarte mari, fără să [se] aprindă
cartuşele. O dată cu seara, am aj uns la Pietre, ne-am urcat pe Piatră. Peste noapte,
am dormit sub un mol id, în pădurea din partea Solcii. Seara, a dat stâna peste
coliba de pe Pârâul Scurtu.
Luni, 7 iulie 1952. Am venit înapoi, la colibă, cu ce am luat de la barăci.
Trebuie să ne evacuăm, căci au dat ciobanii cu stâna peste colibă. După-masă, ne
am luat boarfele în spate şi am plecat în Pârâul Sfredel, unde am dormit şi peste
noapte, sub copac. Ne-a plouat toată noaptea. Gh[eorghe] a plecat spre sat.
Marţi, 8 iulie 1 952. De dimineaţă, am plecat cu vânatul, căci nu mai aveam
ce mânca. Mâncăm mămăligă goală. Până Ia amiază, nu am vânat nimic. După
masă, venind pe Cărarea Grafului, pe partea dreaptă a Pârâului Dragoşin, am
împuşcat o căprioară. Sunt foarte fericit. Mulţumesc lui Dumnezeu că are grij ă de
mine şi nu mă Iasă nici o zi să sufăr de foame. Pe partea dreaptă a Pârâului
Dragoşin, în fund, spre Poiana Târşâciori, se lăzuieşte baracă nouă, drept în cărare.
Seara, am ajuns Ia colibă. Am fript carne şi am mâncat. Sunt foarte fericit. Peste
noapte, am dormit tot sub copac, la foc.
Miercuri, 9 iulie 1952. Dimineaţa, ne-am ascuns bagajele şi din carne şi am
plecat Ia punctul de întâlnire cu Gh[eorghe], în Pârâul Neagului. Până Ia Neagu, am
trecut Pârâul Ursoaiei, Pădureţului şi pădurea comunală Marginea. Peste noapte,
am dormit Ia o colibă a unui cărbunar, pe Neagu [minciună - V. G., ?] .
Joi, 10 iulie 1952. Dimineaţa, ne-am întâlnit cu Gh[eorghe] şi ne-a spus că,
Costan Chifan (Pişta) a spus lui Pascaru că am fost pe la el şi Pascaru s-a dus şi a
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anunţat la postul de miliţie. Peste zi, stăm în pădurea comunală, la foc, şi fierbem
carne. Spre seară, am p lecat în Pârâul Ursoaia, la o colibiţă, unde am şi dormit
peste noapte.

Dor de libertate
Dus de dorul libertăţii,
De porunca strămoşească,
Am lăsat copii, soţie
Şi m-am dus haiduc la coastă.
Sub o tufă stau la pândă şi aştept seara să vie,
Să-mi iau rucsacul şi puşca şi să-mi văd de haiducie.
Văd lumea cum merge-n vale, de la coasă, înspre sat,
Numai eu pornesc la coastă, sufleteşte deochiat.
Soarele-n păduri s-ascunde, ca un glob roşu de foc,
Numai eu pornesc la munte, suflete fără noroc.
De la marginea pădurii, iarăşi mă uit înapoi
Şi văd cum o fetişcană mână-n vale-un cârd de oi
Şi îngână-ncet un cântec: Codrule, ce drag îmi eşti!
Şi mergând, cântând în vale, se văd lumini pe [la] fereşti.
Iar încet, pe sat s-aşterne noaptea neagră şi urâtă,
Semănând cu a mea viaţă, tristă şi posomorâtă.
Se aşterne o tăcere, linişte ca de mormânt,
Numai eu mai tulbur morţii, noaptea neagră, cu al meu gând.
Las rucsacul, jos, în iarbă şi m-aşez să stau pe dânsul
Şi gândind la viaţa tristă, mă apucă iarăşi plânsul.
Prin iarbă, pe lângă mine, grierii au început cântul,
Să mă mângâie pe mine, să las plânsul şi urâtul.
Adâncit în gânduri negre, privesc noaptea cea senină
Şi cu gând de libertate, văd o zare de lumină.
Unde-mi este tinereţea, petrecută în pădure,
Chinuită-o frig şi foame, mâncând fragi, bureţi şi mure?
Chinuindu-mă cu viaţa, am uitat că am să plec,
Cu nădejde şi credinţă, peste toate am să trec!
Trece scumpa tinereţe, chinuită de nevoi
Şi pornind în noaptea neagră, oftând, mă uit înapoi,
V ino, Sfântă Libertate, vino şi în sat la noi !
(Compusă de partizan Motrescu Vasile, în seara zilei de 1 6 august 1 952, în
marginea satului Remezeu.)
Mai ajunge-voi vreodată
Î n sat, ca să vieţuiesc,
Ori cu fiarele-n pădure
Viaţa am să mi-o trăiesc?
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Ş i tot singur să vorbesc,
De pe marginea pădurii,
Camuflat după un hat,
Mă cuprinde amărăciunea,
Când arunc ochii spre sat.
Cât privesc cu ochii-n zare,
Frumuseţea mea de ţară,
A ajuns din nou robită şi trăieşte viaţă amară.
Ca o fată înşelată, plânge şi se tânguieşte,
De ibovnici e sătulă şi n-are nici o nădejde.
Căci i-au luat averea toată - pământ, vite de la plug
Şi au pus-o în locul vitei, pe dânsa, cu capu-n j ug.

Vineri, 1 1 iulie 1 952. Toată ziua am stat l a colibiţa din Ursoaia. Peste noapte,
am dormit tot acolo.

Sâmbătă, 12 iulie 1952. Până după-masă am stat la coliba din Ursoaia. Cam
pe la orele 1 4,30 au trecut avioane străine, la mare înălţime, venind din direcţia V
şi s-au îndreptat spre SE. După-masă, am plecat spre Pârâul Sfredel, unde aveam
ascuns bagaj ul, unde şi dormim peste noapte, sub brad, la foc.
Duminică, 13 iulie 1952. Repaus.
Marţi, 15 iulie 1952. De dimineaţă, am plecat, eu cu Y. [Ion], în Pârâul
Dragoşin, după vânat. Până la amiază, nu am văzut n imic. După amiază, am trecut
Ursoaia. Y. a plecat la pândă, în Poiana Ştiubeielor, iar eu stau în fundul Pârâului
Ursoaia, la pândă, în nişte preluci, sub obcina care se hotărniceşte [cu] Pârâul
Dragoşin. Seara, la pândă, nu a ieşit nimic. M-am dus împreună cu Y. de am dormit
la foc, pe coasta Dragoşinului.
Miercuri, 16 iulie 1952. Numai puţin ne-am deplasat, pe Cărarea Grafului [şi]
am împuşcat un ţap. Văd că, într-adevăr, mâna lui Dumnezeu este cu mine, căci de
ieri dimineaţă nu am mâncat nimic. X. [Gheorghe] e plecat în sat de ieri. Am venit
cu ţapul în colibă, am fript carne pe ţigle şi am mâncat, foarte mulţumit sufleteşte.
Peste noapte, am dormit tot la coliba din Pârăul Sfredel. Plouă.
Joi, 1 7 iulie 1952. Dimineaţa, ne-am sculat târziu. A venit X. din sat cu
alimente. Toată ziua a plouat. Carne de ţap, poveşti şi repaus.
Vineri, 18 iulie1952. M-am sculat, încă era întuneric, mi-am făcut mâncare,
am mâncat şi am plecat singur după vânat, pe Dragoşin. Î n fundul Pârâului
Dragoşin, mergând pe Cărarea Grafului, am împuşcat un ţap. Am venit cu carnea,
pe stânga pârâului Dragoşin, am trecut pârâul şi mă sui spre colibă, ora 9,00.
Inainte de amiază, am fost la coliba din Pârâul Sfredel. 1 43 [de] căprioare am
împuşcat. După-amiază, a început să plouă tare. Spre seară X. şi Y. au plecat spre
sat, luând şi ţapul împuşcat de mine. Am rămas singur la colibă. Luni dimineaţă se
vor întoarce X. şi Y. din sat.
Sâmbătă, 1 9 iulie 1952. M-am sculat în zori de zi, de am făcut mâncare şi am
stins focul, că azi se arată a fi zi frumoasă. Îmi spăl rufele şi mă spăl şi eu peste tot
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corpul. După-masă, a început să plouă şi plouă în continuu. Cu greu am strâns
lemnele.
Duminică, 20 iulie 1952. t Sf. Ilie. Repaus. Mi-am scris programul pentru
când voi scăpa liber.
Luni, 21 iulie 1952. Au venit din sat X. şi Y. Nimic nou, decât persecuţii şi noi
şi mari impozite pe oameni. Seara, în timp ce mâncam, au trecut nişte porci mistreţi
pe lângă colibă [doi], am împuşcat unul din[tre] ei, o scroafă de cam 60 de kg. Fiind
noapte, nu l-am putut găsi. Mistreţul l-am împuşcat cu un cartuş redus 1 /3 pulbere.
Marţi, 22 iulie 1952. Ne-am sculat de dimineaţă, toţi trei, şi am mers să
căutăm mistreţul . L-am găsit Ia 200 m de colibă. Este al 2 1 -Iea mistreţ împuşcat de
mine. L-am adus Ia colibă, l-am j upuit, am pus carnea la izvor, am făcut rugăciuni,
iar restul zilei repaus. Înainte de amiază, am mers în parchetul tăiat, de am mâncat
zmeură. M-am întors Ia colibă, unde stau în repaus.
Miercuri, 23 iulie 1952. Toată ziua am stat în colibă, împreună cu Y., în
repaus.
Joi, 24 iulie 1952. Cam pe Ia orele 1 0,00, dimineaţa, a venit X. din sat. Iarăşi
ridică criminalul oamenii. Cam pe Ia orele 1 1 ,00 am plecat în Pârâul Ursoaia, unde
am făcut tragere cu armele, eu şi Gh[ eorghe] . A început să plouă foarte tare, seara
am ajuns Ia col ibă, foarte uzi, totuşi sunt foarte mulţumit că trăiesc liber.
Vineri, 25 iulie 1952. Toată ziua stăm la colibă. Plouă încontinuu.
Sâmbătă, 26 iulie 1952. Idem.
Duminică, 27 iulie 1952. Până la amiază, a plouat. Stau în repaus.
Luni, 28 iulie 1952. Cum s-a făcut ziuă, în timp ce îmi făceam rugăciunea,
peste pârâu de colibă, a venit un om şi a strigat de două ori: "Măi, bade, măi ! " Fără
să-i răspund şi fără să ne observe coliba, a plecat Ia deal. După ce am mâncat, am
plecat toţi trei la coliba veche, unde au dat ciobanii de colibă. Am găsit semne,
probabil că a fost Gavril V[atamaniuc] . După masă, X. şi Y. au plecat spre sat. Am
rămas singur.
Marţi, 29 iulie 1952. Până la amiază, am stat Ia colibă. După-amiază, am
făcut un raid în împrejurimile colibei. C. P. Seara, m-a durut grozav capul şi am
vărsat venin. De necaz, nici nu am mâncat.
Miercuri, 30 iulie 1952. Stau la colibă în aşteptarea fraţilor, să vină de Ia sat.
A venit Y. din sat, nimic nou. După-masă am auzit [ca] la 20 de focuri de armă şi
grenade pe Pârâul Şoarece, în sus, spre Pietrele Muierii.
Joi, 30 iulie 1952. A venit şi X. din sat şi a spus că, probabil, Miliţia a luat
brânza de Ia Huta, sub masca de partizani şi miercuri au plecat 50 de militari cu 1 O
cai pe Pârâul Şoarec[ului], Ia deal. Seara, s-a dus Y. de a dat foc bordeiului d in
Pârâul Scurtu.
Eu, partizan Motrescu Vasile, sunt executorul testamentului lui Ştefan-Vodă.
Iar dacă vrăj maşul vostru vă va strâmtora prin ruşinoase strâmtorări, atunci mai
bine treceţi prin paloşul lui, decât să fiţi privitori împilării şi ticăloşirii ţării voastre.
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Dumnezeul părinţilor voştri s e v a îndura d e lacrimile slugilor sale ş i va scula dintre
voi pe c ineva care va pune pe urmaşii voştri37 [ . . . ] [indescifrabi l] .
Vineri, 1 august 1952. Toată ziua am stat l a colibă, toţi trei.
Sâmbătă, 2 august 1952. ldem.
Duminică, 3 august 1952. Repaus.
Luni, 4 august 1952. Până la amiază, am stat la colibă. După-masă, am plecat
spre sat, toţi trei. Seara, am ajuns în sat. Din sat, am plecat spre Pârâul Rotari. Am
ajuns la Rotari, la colibiţă, aproape de zi.
Marţi, 5 august 1952. Până aproape de amiază, am stat la Rotari. După-amiază,
cu ajutorul lui Dumnezeu, pornesc şi eu spre sat [Vicovu de Jos]. Din Rotari, am venit
prin poiana Petroasei Horodnicului şi la portiţă stau să însereze. Când a înnoptat, am
plecat spre sat. M-am tras la G. C. [George Condur era porecla lui Roşea Gheorghe 
M. Gh.], am stat la pândă, dar nu m-am arătat. Am plecat la mătuşa A[na] şi s-a ascuns
de mine. M-am dus la C. B. [Constantin Breabăn - M. Gh.] şi a refuzat să-mi dea de
mâncat şi a spus că mă anunţă la Miliţie. De la C. B. am plecat acasă. Nu [1-]am găsit
decât pe Vasile [Vasile Breabăn, cumnatul său - M. Gh.] . Maria era plecată la
Suceava, la mănăstire. Mi-am luat ceva puţin de acasă şi am plecat înapoi . Mi-a
spus Vasile că Maria şi tata au fost trimişi iarăşi în pădure, să mă caute.
Tot pe plaiurile Putnei,
Lângă al tău locaş trăiesc,
Ş i-mi port arma cu mândrie,
Porunca să-ţi împlinesc.

Toţi poeţii României,
Au scris versuri stând la masă,
Numai eu, lungit pe burtă
Şi la fum, în pod de casă.

De s-ar scula Ştefan-Vodă,
De la Putna din mormânt,
Ar vedea-n scumpa Moldovă
Numai păgâni pe pământ.

Pentru a te numi partizan,
Trebuie să te lipseşti de toate,
Trebuie să renunţi la viaţă

Căci în v ine îmi vibrează
Sânge dac, răzbunător
Ş i sunt gata-n orice clipă,
Pentru ţară ca să mor.

(Şi s-o pui în slujba neamului şi pentru
cucerirea libertăţii poporului român.)
Pentru ţară stau pe plai,
Pentru regele Mihai,
Pentru legea lui Hristos,
Stau în codru-ntunecos.

Prin păduri duc viaţă amară,
Pentru neam şi pentru ţară.
De trei ani port arma-n spate,
Pentru Sfănta Libertate!
(Partizan V. Motrescu)
J7 Textul de mai sus este preluat, probabil, de Vasile Motrescu dintr-o carte şi este amintit de
autorul jurnalului în materialul care va fi publicat într-un numâr viitor.
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De acasă m-am [ilizibil] spre P[ârâul] Ratari. Am venit pe l a Slatină, pe
Pârâul Petroasei [?] când am fost în tarniţa de la Bâtca, parc[ ela] 37, încă mai era o
[il izibil] Ia zi am auzit vorbind, tuşind şi rupând vreascuri sub Bâtcă, la o distanţă
de 300 m de unde aveam bordeiul ce l-am părăsit. Probabil că au format echipe să
umble brambura prin pădure, poate au să mă zărească pe undeva, căci am găs 1 t şi
[il izibil] prin buruiene când mă suiam la deal, prin 37. Când am trecut Pârâul
Voievodesei, s-a făcut ziuă.
Miercuri, 6 august 1952. Am mâncat pe marginea Pârâului Voievodesei şi,
apoi, am urcat la deal, spre coliba din Ratari. La ora 7, dimineaţa, am fost la colibă,
i-am găsit pe fraţi încă dormind. Obosit, cum de puţine ori am fost în viaţă, m-am
culcat, căci am parcurs 40 de km, dealuri şi văi. Seara, fratele X. a plecat în sat.
Joi, 7 august 1952. Toată ziua am stat la colibă, fi ind încă obosit de drum, mă
dor picioarele.
Vineri, 8 august 1952. Idem. Peste noapte a venit Z. din sat.
Sâmbătă, 9 august 1 952. Toată ziua stând la colibă, în Ratari.
Duminică, 10 august 1952. X a plecat pe marginea satului, iar eu şi Y. stăm
la colibă. Stau într-un brad şi mă uit în sat. După-masă, am plecat în recunoaştere,
de-a lungul satului Voievodeasa. Am stat la pândă în botul dealului, lângă fabrica
de cherestea Suceviţa, poziţie minunată de pândit în fabrică şi la şoseaua ce merge
la Suceviţa şi Voievodeasa. Seara, ne-am întors la col ibă, în Ratari.
Luni, 11 august 1952. Cum ne-am scu lat, am plecat după vânat. Am plecat pe
partea dreaptă a Pârâului Voievodesei, la deal, pe sub Poiana Pomerati [Pometelor?],
parcela 1 8-1 7. La 1 7 am făcut un hăitaş, în 1 8 am mâncat zmeură, orele 1 2. Stau în
post şi aştept hăitaşul, nimic. Am fost pe unde am stat cu vitele, în Poiana Meselor,
unde stăm la pândă, la poiană. O dată cu seara, am plecat în Pârâul Tufişului, am făcut
vânat mult, greutate de 50 de kg în spate. Am pornit, noaptea, spre Ratari. Tot atunci,
noaptea, am tras în molidiş, la Mese, unde am dormit vreo două ore, până în zori de zi.
Marţi, 12 august 1952. Cum s-a zărit de ziuă, am plecat, am trecut prin 1 7 şi
iar în 1 8, am stat aproape până seara. O dată cu seara, am plecat din 1 8, pe partea
Berchezului, Pârâul Paltinului, în Pârâul Ratari. Am înnoptat, morţi de oboseală şi
greutate. Am adormit în marginea cărării, până ziua.
Miercuri, 13 august 1 952. La ora 7, dimineaţa, am ajuns la colibiţă. Tot
atunci a venit şi X. din sat[;] restul, zi de odihnă. Seara, Y. a plecat în sat.
Joi, 14 august 1 952. Până la amiază, am stat la colibă. După-masă, am plecat,
cu ajutorul lui Dumnezeu, să mă întâlnesc cu S. M. M.[soţia mea Maria - G. M.], Ia
Măgură, pe vineri dimineaţă. Aceste rânduri le scriu în tarniţă, la Bâtca Mare, în
drum spre Vicov, ora 3 d[upă] m[asă] . De la Tarniţa Bâtcii, am trecut, prin P [ârâul]
Pietroasei şi Poiana Horodnicului, în parcela 25. M-am suit într-un fag, sus, şi privesc
lumea liberă, aştept să însereze. Am dat pe la M. A. Mi-a dat ceva, puţin, de mâncat.
De la M. A. am plecat la Plaiul Măgurii, unde am stat la pândă şi peste noapte.
Nimic. În zori de zi, a prins a curge lume la mănăstire. Am aşteptat în marginea
pădurii şi la izvor, la plai. Nu ştiu ce să fie, de nu vine la întâlnire. E amiază.
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Vineri, 15 august 1952. Toată ziua am stat la pândă, la Plaiul Măguri i. Toată

ziua m-am uitat, cu adâncă supărare, la lumea liberă ce mergea la mănăstire. Spre
seară, am ven it în Poiana lui Cer şi mă uit în sat. Seara, mă trag la sat. Nu m-am
dus în sat, nu mă lăsă cugetul. Peste noapte, am dormit în câmp.
Sâmbătă, 16 august 1952. Dimineaţa a venit şi S. [Simion Mutescu - G.M.]
şi mi-a spus că soţia e arestată de două zile3 8 . De asta nu a venit ea la punctul de
întâlnire. Peste zi, m-am întâlnit cu T. Toată ziua am stat în porumb. Am auzit că
C. Coroamă s-a înecat singur la Canal .// Spre seară, a venit S. 1 [Sim ion Mutescu 
G.M.] la mine39 .// A scăpat soţia de la Securitate. A fost ţinută arestată trei zile.
Dimineaţa, a trecut un avion cu reacţie, american, pe la poalele munţilor, venind de
la sud şi apoi îndreptându-se paralel cu frontiera, pe cursul apei Suceava, spre vest.
Am stat cu S. 1 până a înnoptat. O dată cu apariţia mea în pădure, creşte şi starea
de spirit a populaţiei. Fel de fel de zvonuri pe socoteala mea. Se vorbeşte că iară
am fugit cu mulţi ş i sunt pline pădurile de partizani. Seara, am plecat spre pădure.
De la V. S. am furat un urcior. Toată noaptea mi-am dus[-o] în marginea pădurii, la
locul fostului bordei, şi [unde] am dormit peste noapte.
Duminică, 1 7 august 1952. Am compus versurile Dor de libertate. În zori de
zi, mi-am făcut mămăligă în urcior şi stau la marginea pădurii şi privesc lumea cum
circulă prin sat. Apoi, am pornit înapoi în câmp, la locul de întâln ire cu S.M.M.
[soţia mea Maria - G.M.] şi cu V.2. Seara, am ajuns în câmp, unde am dormit peste
noapte. Am trecut prin P.S.
Luni, 18 august 1952. De dimineaţă a venit S.M.M./2 pe la mine, ne-a adus
două pachete de ţigări. Mi-a spus că i s-a pus în vedere, de la Securitate, familiei şi,
în special, soţiei, să mă scoată. Dacă nu mă scot, îmi ia pământul la stat şi copiii,
iar pe soţia mea o ridică. Toată ziua am stat flămând, nu am mâncat nimic de ieri
de la amiază. Nu are ce să-mi aducă de mâncat, făină nu au deloc. Cu ajutorul lui
Dumnezeu, am făcut două zi le de foame, am mâncat păpuşoi cruzi. O dată cu seara,
ne-a adus de mâncat P. [pâine - G.M.], în păpuşoi. După ce am mâncat, am mai
stat aproape două ore de am aşteptat S. [soţia - n.n.] să vină la punctul de întâlnire.
Nu a venit. Nu ştiu ce să fie. Am plecat pe Pârâul Bahnei, unde am dormit peste
noapte, într-o căpiţă de fân.
Marţi, 19 august 1952. Mi-am luat un braţ de făn şi o cupă de ovăz şi m-am
camuflat în pârâul Bahnei, unde am stat toată ziua. Aproape toată ziua citesc din Biblie.
Seara, mă duc să văd dacă nu ne-a pus ceva de mâncare 1 T. [Toader Ţugui, zis Belu 
G. M.]. Cam pe la ora 4, seara, a trecut iarăşi un avion cu reacţie, spre vest. M-am dus
la locul unde avea să-mi pună mâncare. Nimic, nimic. Nu ştiu ce să fie. Tot noaptea,
din câmp, am venit cu traista goală. Mâncare nu am absolut n imic, decât sare. Am
venit la prelu.c ă, la locul lui V.[?], am stat toată noaptea acolo, mi-a fost frig.
38 În cazul de faţă, numele de cod S. şi S. 1 se referă la aceeaşi persoană, Simion Mutescu,
sustine George Motrescu.
39 Inconsecvenţă temporală datorată, probabil, diferenţelor de redactare intre cele două variante
ale jurnalului.

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

IS

Jurnal (I)

1 53

Miercuri, 20 august 1952. Toată ziua am stat în huceag, la S latină, pe locul
lui C. l [?] ce am crezut că are să vie la polog40• Nu a venit n imeni . Nu mai pot de
foame. Mă doare capul, sunt foarte slab. De sâmbătă şi până azi am mâncat numai
de cinci ori, şi niciodată să mă satur. De ieri, nu am luat n imic în gură şi poate nu
găsesc nici diseară. Sunt hotărât să merg în Horodnic, spre seară, căci în altă parte
nu am unde. Peste zi, iarăşi au trecut avioane la mare înălţime. Seara, m-am dus la
N.H. [Calancea Nicolai, zis Nicolai Horodnic - G .M.], mi-a dat de mâncat şi în
traistă, stabilit consemn în P.P.[?], la bradul cu doi craci. Tot el mi-a spus că sunt
fugiţi Costan a Mistrituţoaiei şi încă unul din Voitinel. Restul de noapte, până în
zori, am dormit într-o căpiţă de fân, în Horodnicul de Sus, în marginea pădurii.
Joi, 21 august 1952. Când s-a făcut ziua bine, am ajuns la locul lui C. l , la
Slatină. Iar stau, ca şi ieri, în hugeac. A venit la polog C. l şi S.M.M.2, mi-a spus că
sunt grozav de urmărit. Mi-a dat mâncare şi ţigări şi mi-a spus şi el de Constantin a
Mistrituţoaiei şi [de] unul Rusu, că sunt fugiţi în pădure. Peste noapte, am dormit
tot la Slatină, în huci, la C. l .
Vineri, 22 august 1952. A venit S.M .M./1 la polog, m i-a adus schimburi.
Toată ziua am stat cu S.M.M. l . Seara m-am dus la M. S . [?]. Mi-a spus că au
refuzat ai noştri să-mi trimită mâncare. Mi-a dat M. ceva, puţin, şi plec la deal, cu
traista goală, foarte amărât. Peste noapte, am dormit sub o căpiţă de fân, în Preluci.
Peste noapte, a plouat.
Sâmbătă, 23 august 1952. M-am sculat, încă era întuneric, şi am urcat la deal.
În Poiana Pietroasei, am mâncat. Plouă. În Pârâul Voievodesei am stat la pândă, la
baracă. Pe la ora 9, dimineaţa, am ajuns la Rotari.
Duminică, 24 august 1952.
Luni, 25 august 1952.
Marţi, 26 august 1952.
Miercuri, 27 august 1952.
Joi, 28 august 1952.
Vineri, 29 august 1952.
Sâmbătă, 30 august 1952. [În] toate zilele [acestea] am stat la coliba din

Rotari .
Peste zi, am stat la colibă, în Rotari, iar seara ne-am luat bagaj ul şi plecăm
spre coliba de la Sfredel. Am trecut prin sat, pe [din] jos de mănăstire, pe Pârâul
Neagu, iar în Obcina Neagului am dormit până la zi.
Duminică, 31 august 1952. După ce s-a făcut ziuă, am pornit spre Şoarecu.
Venim foarte greu. Am în spate o greutate de 40 de kg. Înainte de amiază, am ajuns
la colibă, totul în regulă, nu e umblat de nimeni. Sunt foarte obosit. După-masă,
repaus şi somn.
Luni, 1 septembrie 1952. Până la amiază am fost [acolo] unde am avut coliba,
pe Scurtu, şi i-am dat foc. Am mai adus din lucruri, de acolo. După-masă, am
plecat spre Poiana Pleşa. În drum spre Pleşa, cum am trecut obcina din Pârâul
Şoarecu, în Haşcă, am împuşcat o căprioară. Când [s-]a înserat am ajuns în Pleşa.
4°

Fân împrăştiat.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

1 54

Vasile Motrescu

16

X. a plecat în sat, iar e u [împreună] cu Z. a m donnit la foc, lângă izvorul din
marginea Poienii Pleşa.

Marţi, 2 septembrie 1952. Cum ne-am sculat, am plecat după vânat, în partea

Salcii, iar Y. a rămas pe un gruieţ, pe lângă Poiana Pleşa, într-o pădure, aproape de
Salca. Am mâncat mure. Până aici nu am văzut nimic. Locuri foarte frumoase, dar
necunoscute de mine. Regiunea Salcii seamănă cu Horodnicul. Orele I l , amiază.
Până în seară, am umblat prin partea Salcii. Nu am văzut nimic. Seara, m-am tras
sub un copac, în marginea Poienii Pleşa, unde am dormit şi peste noapte. Toată
noaptea a plouat şi nu aveam nici mâncare. Nu am mâncat decât dimineată.
Miercuri, 3 septembrie 1952. În zori de zi, ne-am sculat, şi am p lecat spre
coliba de la Sfredel. Sunt foarte flămând şi obosit, aproape că nu pot să merg. Tot
timpul cât am venit la colibă, ne-a plouat întruna. Pe la amiază, am aj uns la col ibă,
foarte obosiţi. Venind spre colibă, în parchet tăiat, la baraca Sfredel, am văzut doi
ţapi. După ce am făcut mâncare, repaus până în seară. Pe la orele 1 0,30, noaptea, a
venit X. din sat. Tot plouă.
Joi, 4 septembrie 1952. Toată ziua am stat la colibă, toţi trei. Peste zi, am
recunoscut un loc de bordei peste iarnă.
Vineri, 5 septembrie 1952. Dimineaţa, am dormit până târziu. După ce ne-am
făcut mâncare, ne pregătim de marş lung. Înainte de amiază, am plecat eu cu Y., am
trecut în Dragoşin, sub Poiana Târşâciori, pe hotar cu Poiana Micului, am plecat până
în Poiana Mărului. Din Poiana Mărului, iarăşi pe hotar cu Mănăstirea Humorului,
până în Poiana Prislopului, Humor. Între Poiana Mărului şi [Poiana] Prislopului, am
rătăcit. Am luat-o spre Humor, după ce ne-am orientat şi am ieşit în plai, am plecat
mai departe, pe hotar, până în Poiana Ovăzului. Între Poiana Ovăzului, tot pe hotar,
până în Poiana Ursului, am trecut prin Poiana Hopileanca. Am trecut peste plaiul ce
duce Ia Suceviţa, unde am văzut doi oameni în plai. După ce am trecut plaiul, în
marginea Poienii Ursului, am mâncat. După ce am mâncat, am plecat mai departe pe
plai, până în Poiana Crucii, unde am dat de oameni din Putna, la făcut fân. De la ei,
am luat un topor. În Poiana Crucii am ajuns seara. Am făcut, jumătate de zi, marş
forţat, de sub Poiana Târşâciori [şi] până în Poiana Cruci i, pe hotar cu Poiana
Micului, Mănăstirea Humor, Frumosu şi Ciumâma (Vatra Moldoviţei). Din Poiana
Crucii ne-am coborât în vale, la coliba unde stătusem cu Cenuşă. Ne-am făcut foc
sub copac, apoi în colibă; a început să plouă. După ce a îngăduit ploaia, am plecat în
poiană, unde am dormit până ziua, sub un stog de fân.
Sâmbătă, 6 septembrie 1952 - J. Sabotaj. În zori de zi, ne-am sculat şi am plecat
spre Pârâul Stegea. In sihla din dreptul Pârâului Stegea, am făcut foc şi mâncare şi ne
odihnim, până aproape de amiază. De la amiază [şi] până seara, am făcut pândă la
cabanele din fundul Stegei. Seara, ne-am întors de am donnit peste noapte la Păltiniş
(Rusca). Seara, am făcut vânat, cu aproape 80 de kilograme în spate, la ora 3, noaptea,
de Ia Poiana Crucii am ajuns la Păltiniş, unde am donnit până ziua.
Duminică, 7 septembrie 1952. Toată ziua stăm în sihla de la Păltiniş - Rusca.
Sunt foarte obosit. Când [s-]a înserat, ne continuăm drumul spre Şoarecu, pe Pârâul
Rusca, am traversat Suceviţa, drumul de la deal de canton. Am văzut doi mil iţieni.
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Au stat în loc şi s-au uitat la noi, dar noi am continuat drumul, fără ca ei să ne
someze. Pe Pârâul Dragoş in am venit până la 1 , noaptea, fiind morţi de oboseală şi
greutate. Numai ne-am suit din Pârâul Dragoşin pe coastă, şi am şi adormit lângă
un drumuşor, până la ora 6 dimineaţă.
Luni, 8 septembrie 1952. Pe la ora 9, am ajuns la coliba din Sfredel. Până
seara, odihnă.
Marţi, 9 septembrie 1952. Până la ami� am stat la colibă. După-amiază, la ora
3,30, am plecat, pe Obcina Dragoşin, pe Şoarecu, până la Pârâul Mesteacăn. A început
să plouă. Până la ora 7,30, seara, am stat la ·pândă, la gura Pârâului Dragoşin. De la ora
7,20, seara, am făcut marş forţat până aproape de Poiana Crucii, prin ploaie, uzi
complet şi îngheţaţi de frig, şi ne-am ghemuit în peştera de pe Pârâul Rusca, unde am
clipocit vreo două ore. Ploaia continuă. La orele 24 fix, am ajuns la Păltiniş, ne-am luat
bufetul41 şi, tot atunci, am coborât înapoi, în Pârâul Rusca şi ne continuăm drumul spre
Şoarecu, pe Pârâul Dragoşin. Când am ajuns la Cărarea Grafului, s-a făcut de ziuă. La
ora 7, dimineaţa, am ajuns la colibă. De aceste raiduri, puţine am făcut în viaţa mea.
Într-o noapte să merg din gura Pârâului Dragoşin până în Poiana Crucii, prin ploaie şi
cu greu în spate, şi să vin tot noaptea, în Pârâul Şoarecu! La ora 7, am ajuns la colibă,
am dormit până seara, nu ne-a trebuit nici mâncare, atât de obosiţi am fost! Spre seară,
pe la ora 5, m-am sculat să caut lemne. Timpul s-a răcit deodată.
Joi, 11 septembrie 1952. Toată ziua, stăm la colibă. După-masă, X., căutând
lemne, a găsit o urmă suspectă de bocanci, proaspătă, trecută la o d istanţă de 20 de
metri de colibă, în vale. Noaptea, suntem în alarmă, am stat de veghe. Peste noapte,
nimic. Am auzit cerbul boncănind.
Vineri, 12 septembrie 1952. Stăm la colibă, dar cu foarte mare atenţie. Spre
seară, X. a plecat în sat, după informaţii. Peste noapte, am dormit la colibă. Nu mai
facem foc.
Sâmbătă, 13 septembrie 1952. Toată ziua, stau la colibă cu Y. Spre seară, am
făcut o raită prin împrej urimile colibei. Nimic de mare importanţă. Am omorât o
şerpoaică, din care am scos 1 7 pui vii. Curios lucru. Seara, am venit la colibă.
Duminică, 14 septembrie 1952. De dimineaţă, ne-am sculat şi am plecat la
Pleşa, fără nimic, rupţi de foame. Din Pleşa am venit pe Pârâul Neamţului, până în
Şoarecu. Când a întunecat, am venit pe drum, până la pescăria din livada de Ia
şcoală. Am luat câte o bucată de rucsac de cartofi. Tot noaptea, am venit până la
Sfredel, la nişte colibe vechi de cărbunari, unde am fript cartofi, am făcut câte un
cir şi am dormit, până la zi.
Luni, 15 septembrie 1 952. Când a răsărit soarele, am ajuns la colibă. Peste zi,
am dormit. Trebuia să vină X. şi nu a venit. Până în seară, ne-am odihnit. Noaptea,
pe la orele 1 0, a venit X. din sat şi ne-a spus că iarăşi ne urmăreşte miliţia.
Marţi, 16 septembrie 1 952. Toată ziua, stăm toţi în colibă. Seara, plec cu
ajutorul lui Dumnezeu. Când ne-am coborât la [ilizibil] vale de casa silvică Pietrele
Muierii, Şoarecu, pe la ora 6,20, a trecut o remorcă la deal, cu câţiva muncitori şi
41

Au mâncat. au luat masa - cf. G. Motrescu
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trei m iliţieni, probabi l c ă mai era vreunul-doi în cabină. Stau la pândă, la drum,
până se întunecă bine. Ora 6,25, când a întunecat, a trecut remorca la vale, cu
butuci. În urma remorcii, am plecat şi eu, pe la ora 7, 1 5, pe drumul Şoarecului până
la pod, la fabrică, am trecut apa Suceviţei. La ora 8,20 am fost în dreptul fabricii,
am stat în repaus, în luncă şi, apoi, printre ogoare, am aj uns în marginea pădurii
Hardicului . La 9, 1 O am ajuns în marginea pădurii, am ocolit Huta, pe toloacă, pe
marginea pădurii Hardicului şi am ieşit Ia deal de sat. Pe drumul Huta, am mers
până la baraca unde lucrează voitinenii şi horodnicenii, că am tras la baracă, la
orele 24 fix. Am luat o cofiţă de lapte acru, am mâncat fără să mă vadă cineva, apoi
am plecat la o colibă părăsită, în parchet[ul] unde corhănesc lemne, unde am
dormit până la ziuă. Scrisoare lui N. H.
Miercuri, 17 septembrie 1952. De la colibă, am venit în Poiana Pietroasei, am
făcut mâncare. După ce am mâncat, am plecat lângă Poiana Hardicului, unde am
dormit puţin, m-am sculat la ora 1 , 1 0. Am făcut iarăşi mâncare, m-am suit în fag, la
pândă, am stat până la ora 4. Mi-am făcut rugăciunile de seară, apoi am plecat, cu
ajutorul lui Dumnezeu, spre sat. În drum spre sat, stau la pândă în dreptul Jocului
lui Ioan, din marginea pădurii, şi privesc cu întristare cum circulă lumea liberă pe
drum. O dată cu seara, am plecat prin Criveţa, până la Dealul Babei. Am stat puţin,
.
. 43
ap01 am p 1ecat, cu aJ. utoru 1 1 UI. D umnezeu, 1a M .42 . M-am mta 1ntt cu F . 3 , ma simt
foarte fericit. Toate sunt în regulă, am mai avut fericirea să mai văd satul şi casa,
am stat în şuriţă vreo trei ore, am mâncat bine, m i-am umplut rucsacul de bunătăţi,
apoi am plecat, fără să mă vadă cineva. Am venit până la locul lui Ioan, Ia Slatină,
unde am dormit până ziua, într-o căpiţă de fân.
Joi 18 septembrie 1952. În zori, am plecat de Ia locul lui Ion44 , în 23, peste
apă, în desimea unde stau toată ziua şi aştept să vie seara, să plec iarăşi în sat, să-mi
aduc de ale mâncării şi am plecat la locul lui Ion, unde am pus mâncarea în stogul
cu fân. Tot noaptea, am luat celălalt bagaj din 23 şi, cu rucsacul şi o traistă plină,
am plecat, cu ajutorul lui Dumnezeu, spre Hardic. De Ia portiţă şi până în drumul
ce duce la Huta, am venit mai mult cu lumină, căci e foarte întuneric şi plouă. Am
trecut prin Poiana Horodnicului, pe drum, în vale, spre Hardic. Am venit toată
noaptea cu greu în spate, cu aproape 40 de kilograme. Mi s-a făcut ziua în
marginea Tolocii Huta. Venind, am dat peste porci, foarte aproape de P. H.4 5•
Vineri, 19 septembrie 1952. Toată ziua am stat prin Hardic, în marginea
Hutei. A p louat toată ziua. Seara, m-am tras în marginea tolocii, spre Horodnic de
Sus, şi îmi marchez terenul pe unde să mă duc la ora şase. Când a întunecat, am
traversat şoseaua, pe la vale de fabrică şi, prin luncă, alături cu drumul, până la
Gura Haştii şi de acolo, pe drum, până la vale de casa silvică P. M. Şoarecu.
Sâmbătă, 20 septembrie 1952. În zori, am plecat de la colibă şi, când a răsărit
soarele, am ajuns la colibă. [1-]am găsit pe fraţi dormind. Mi-au spus că umblă
�

42 M. este mama, în opinia
41 F. 3 este Ioan Motrescu,

�

lui George Motrescu.
al treilea frate [G. M.].
44 Ion Calancea, naşul de cununie al lui George Motrescu.
45 P. H. este posibila prescurtare de la Pădurea Horodnicului [G. M.].
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miliţia şi se arată pe la oameni, în numele meu, şi au luat şi trei caşi de la stână, din
Pârâul Boului ş i au bătut ciobanii. Restul zilei, bună; seara, odihnă şi repaus.
Duminică, 21 septembrie 1952. Toată ziua am stat toţi la colibă.
Luni, 22 septembrie 1952. De dimineaţă, am plecat cu Y. spre Haşcă. La
punctul B.4 6, am fost văzuţi de un băiat din Horodnic. Toată ziua am stat la pândă,
la drumul Haşcăi, nimic. Seara, ne-am tras la baraca B., de am luat cinci pâini, de
la muncitorii de la B., fără ca ei să ştie, că toată ziua am stat flămânzi. Noaptea, ne-am
urcat în sihla de deasupra barăcii, unde am dormit peste noapte, sub foc, la cerul
liber. Peste noapte, am visat o grădină cu un fel de poame coapte şi eu mă duceam
să le strâng şi biserica de la noi din sat era prefăcută, nu era aşa de înaltă şi în uşa
bisericii era o icoană cu Domnul nostru Iisus Hristos şi o stea roşie mare şi parcă
Domnul Iisus călca steaua în picioare.
Marţi, 23 septembrie 1952. De dimineaţă, a început să plouă. Ne-am sculat
de unde am dormit şi am plecat sub un brad stufos, unde am făcut foc şi am stat de
ploaie. Mai târziu, am plecat la drum, să vedem dacă nu trece G . la lucru. Am stat
până ce a înnoptat, nimic. Noaptea, am plecat peste deal, în Şoarecu. Pe întuneric,
ne-am dus buzna, pe o hrăpăioară, printre nişte stânci, în Pârâul Şoarecu, de la vale
de cabană, am înconjurat baraca lui Negru şi, pe pârâu la deal . . . , am ajuns la
colibă. Peste noapte, am visat că a murit Sotioara.
Miercuri, 24 septembrie 1952. Toată ziua stăm la colibă. După-masă, Y .
pleacă spre sat. Sunt foarte trist, în urma visului ce l-am visat.
Joi, 25 septembrie 1952. De dimineaţă, am tăcut mâncare şi am plecat,
împreună cu X., după vânat. De la colibă, am mers spre M. Z. [miazăzi], pe partea
stângă a Pârâului Şoarecu, până sub ţarina Poienii Micului şi, de acolo, pe hotar,
până la Pietrele Muierii. Pe piatra din partea Salcii am stat vreo două ore, mi-am
scris numele pe vârful pietrii, de la Piatra Salcii, ne-am dat drumul în Cărarea
Grafului şi am mers pe Cărarea Grafului până aproape de toloaca din Salca. Din
cărare, ne-am suit în obcină şi am luat direcţia Vârful Pietrosu, Hotoc, Salca, cu
Haşca, de la Vârful Pietrosu spre M. Z. [miazăzi]. În partea Salcii, am dormit peste
noapte, la foc, într-un molidiş.
Vineri, 26 septembrie 1952. În zori de zi, ne-am sculat şi am plecat spre
Haşcă, punctul B. F. Am trecut printre muncitorii din Haşcă. Când m-am tras la
pândă, la baraca B . , ne-au simţit cetăţenii de la noi şi au tăcut gălăgie, probabil
pentru pâini. Din Haşcă, am trecut dealul în Şoarecu şi vin spre coliba d in Sfredel.
Tot timpul, cât am venit prin pădure, nu am văzut nimic. Orele 1 0,30, spre amiază,
am ajuns la colibă. Până în seară, ne-am odihnit. Aproape de zi, a venit Y. de la sat.
Nimic nou. Maşinile Securităţii şi [al�] Miliţiei circulă noaptea prin Suceviţa.
Sâmbătă, 2 7 septembrie 1952. Incă nu era făcută ziuă, când ne-a sosit un porc
mistreţ. A venit până în uşa colibei şi, văzând focul, s-a întors înapoi. Nu am putut
trage. Era încă întuneric. Toată ziua stăm la colibă; seara, plecăm toţi trei să
aducem câte o traistă de cartofi, de la Fodor, [de la] casa silvică Pietrele Muierii .
46
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Au săpat fraţi i cartofii, iar eu am stat de pândă. Am luat cam 1 00 de kg de cartofi şi
trei căpăţâni de varză. Cam pe la orele 24 am ajuns la colibă. Cum am aj uns, a
început să plouă şi să bată vânt puternic.
Duminică, 28 septembrie 1952. Ziua, ne facem mâncare. Ne-am sculat cam
târziu. Am făcut mâncare şi am plecat spre Pleşa. Am trecut pe lângă cabanele din
Şoarecu, pe la baraca B. din Haşcă şi ne-am urcat la Vârful Pleşu. Am aşteptat pe
[hat] şi M. Vasile47 , până aproape seara, nu a venit. Y. a plecat înapoi, spre
Şoarecu, iar eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, plec spre Vicov. Pe la Vârful Pleşu, am
luat-o pe hotarul Clitului cu Floaca şi am ieşit la toloaca Marginii, la casa silvică
din Floaca, am luat-o pe marginea pădurii spre Şoarecu şi, în dreptul primelor case
din Marginea, din marginea pădurii, stau să însereze şi să trec Codrul Voievodesei
(Hardic). Când a înserat, am trecut peste apa Suceviţei, pe la capătul comunei
Marginea. Pe un drumuşor, prin luncă, m-am întâlnit cu un cetăţean necunoscut, cu
căruţa. Am trecut peste Ţarina Hutei, prin Pădurea Hard icului. Nu pot merge, căci
bate un vânt foarte puternic şi cad copaci. Am ieşit în Toloaca Hutei şi am mers
până ce intră drumul în pădure. Am trecut pe la casa silvică de la capătul
Hardicului, pe dinaintea administraţiei şi am ieşit în drumul ce duce spre casa
silvică din Brusturi. D in Brusturi am mers pe marginea cantonului Slatina, peste
Crivăţ şi peste Toloaca Vicovului, prin Humărie şi la orele 1 1 , noaptea, am aj uns la
N.V.4 8 . Am stat în casă până ziua. Nu prea sunt bucuroşi de asemenea oaspeţi, dar
am rămas mai mult cu sila, căci sunt zdrobit de oboseală şi mă dor picioarele.
Luni, 29 septembrie 1 952. Toată ziua, stau în podul şurii, în paie. Dimineaţă,
s-a dus 1. 49 de a dus biletul lui G., seara a venit 1. la mine de mi-a adus ferestrăul şi
gamela şi mi-a spus că au venit sâmbătă seara It. Mareş şi cpt. Popescu, de la
Direcţia Generală a Securităţii Statului, la soţie şi la tata, să-i dăscălească să ies
iarăşi, că ei aveau să-mi dea drumul acasă. De ce am fugit iarăşi? Tot seara a venit
M. de m i-a adus ceva mâncare. Am primit vreo 7 kg de făină, şi de la N., tot seara,
m-am dus şi la T. 50 • El mi-a dat cam 25 de kg de făină şi alte alimente. De la T. am
plecat la ora unu noaptea, cu o greutate de aproape 50 de kilograme în spate. Am
plecat peste toloacă, peste Crivăţ, pe marginea Criveţelor, către Voitinel, am ieşit în
Brusturi, din Brusturi am mers pe drum până la stogul lui 1., unde am mai lăsat din
bagaj în stog, căci nu mai pot rezista cu aşa greutate.
Marţi, 30 septembrie 1952. Când s-a făcut de ziuă, am plecat de la Slatina, în
Hardic, sub Poiana Horodnicului Mic, unde aştept să însereze, să-mi continui
drumul spre Şoarecu - Suceviţa. Venind spre Toloaca Hutei, pe drum, am văzut doi
căpriori. Când a înnoptat, am trecut pe la vale de fabrică, în luncă şi, cu popasuri,
am ajuns Ia orele 1 O, la casa s ilvică Pietrele Muierii. La ora 0,30 am ajuns cu greu
la coliba din Şoarecu.
47 M. Vasile - spune G.
48 /bidem.
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Miercuri, 1 octombrie 1952. Până la amiază, am stat la colibă. După-amiază,
am plecat toţi trei să aducem câte un rucsac de barabule. Merg şi foarte greu, sunt
foarte obosit, dar iarna nu ne aşteaptă. Trebuie să căutăm mâncare. Am plecat, pe
cărarea Draguşinului, până la obârşia Pârâului Ursoaia. La obârşia Pârâului
Mesteacăn, mergând pe un drumuşor, m-a somat cineva, din sihlă, dar nu am stat,
mi-am continuat drumul mai departe. Când a înserat, am luat barabulele de la gura
Pârâului Mesteacăn şi am venit, pe Pârâul Mesteacăn, până la obârşia Pârâului
Ursoaia. Tot pe Dragoşin, pe cărare, ne-am întors la colibă. Am ajuns la orele
1 0,30, noaptea. Am făcut mâncare şi ne-am culcat.
Joi, 2 octombrie 1952. Peste zi, am stat la col ibă, iar seara am plecat, cu
aj utorul lui Dumnezeu, spre Vicov, cu Y. Când a înnoptat, am pornit de la casa
silvică P[ietrele] Muierii, pe drumul Şoarecului. Au trecut trei remorci la deal,
dintre care una cu farurile stinse. După ce am trecut drumul şi apa Suceviţei, tot pe
la deal de pod, de pe un ogor din Hută am luat un buzunar de rucsac de barabule.
Pe drumul Hardicului, am dat peste doi cetăţeni din Marginea, care furau lemne de
ale oamenilor. Le-am luat ştreangurile şi urciucu de la căruţă, le-am făcut mizerie,
fără să ne arătăm [şi] am plecat mai departe, ora 1 , noaptea [ . . . ]. Dinaintea
administraţiei din Hardic am auzit porci, pe pârâu. De la administraţie, ne-am
continuat drumul ce iese la Slatină. La ora 2,30, am ajuns la stogul lui Ion. Ne-am
luat mâncarea ce am lăsat-o în stog şi, după ce ne-am odihnit puţin, ne-am [dus]
spre Poiana Horodn icului. Am ajuns la poiană la ora 4, dimineaţa, ne-am culcat
amândoi în marginea poienii sub un brad, fără foc. Au dat cerbul şi două ciute
peste noi, au ieşit în poiană, am tras un foc de armă în cerb, dar, fi ind încă
întuneric, nu l-am lovit.
Vineri, 3 octombrie 1952. După ce am tras în cerb, am stat de s-a făcut ziuă,
ne-am luat bagajul şi am plecat spre Poiana Pietroasei, unde am dormit vreo două
ore. Am făcut foc, spre apus de poiană, în pădure, am fript barabule, am mâncat şi
după-masă am plecat la coliba de pe Bâtcă. De la colibă, am mers de am luat plita
şi ce am ascuns în ziua când am fugit din Loză. Ne-am dat drumul în faţa B âtcii, pe
cărarea pe care am venit până sub Poiana Pietroasei, unde mi-am lăsat bagajul. Ne-am
luat bagajul şi am venit prin pădure până la Toloaca Hutei, unde ne-am despărţit de
Y. El a plecat în sat, iar eu mi-am continuat drumul mai departe, cu o greutate de
30 de kg şi obosit peste măsură. Am pornit, la orele 7,45, de pe Toloaca Hutei şi la
ora 1 O, 1 5 am fost la Pârâul Şoarecu. La orele 24 fix, am fost la colibă. Aceste
drumuri pe care le-am făcut în această săptămână, de duminică încoace, mi-au
scurtat un an din viaţă. În special ultimul drum pe care l-am făcut, mi-am adunat
toate forţele ca să pot ajunge la colibă.
Sâmbătă, 4 octombrie 1952. Toată ziua, stau la colibă. Tot mă simt obosit.
Am dormit şi peste zi.
Duminică, 5 octombrie 1952. ldem. X. a plecat la sat, iar eu am rămas la
colibă. Seara, pe la orele 5,25, am auzit un foc de armă de la deal de colibă, foarte
aproape. Peste noapte, am dormit singur.
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Luni. 6 octombrie 1952. A împlinit Georgică 5 ani. M-am sculat la ora 4,
dimineaţa. Am făcut mâncare şi am plecat după vânat, în Dragoşin. Am împuşcat
un ţap în partea Dragoşinului . Către Pârâul Suceviţa s-au găsit urme proaspete de
bocanci, pe Cărarea Grafului. La ora 4, seara, am ajuns la colibă. Peste noapte, a
venit Y. din sat.
Marţi, 7 octombrie 1952. Ne-am apucat de săpat groapa pentru bordei ul de
iarnă, numai eu cu Y., iar X. e bolnav. Când ne-am apucat de săpat, am săpat toată
ziua, până seara.
Miercuri, 8 octombrie 1952. Toată ziua săpăm la bordei
Joi, 9 octombrie 1952. Idem. Toată noaptea a plouat.

Vineri, 10 octombrie 1952. Ne-a ajutat şi X la săpat. Am terminat de săpat.
Sâmbătă, 1 1 octombrie 1952. Am împlinit 32 de ani. Toată ziua, am căutat
lemne pentru bordei. Seara, a plecat Y la sat. Peste noapte, am visat că în colţul
livezii, la tata, era un tricolor în văzduh. Dinspre miazăzi, veneau plutind steaguri
tricolore, cu cruci roşii pe ele şi o mulţime de păsări albe strălucitoare mergeau
spre miazănoapte, de numai alb era cerul.
Duminică, 12 octombrie 1952. Ne-am sculat târziu, am făcut mâncare şi X a
plecat spre sat iar eu am rămas singur la colibă. Restul zilei, până seara, am stat
la colibă.
Când m-am dus haiduc la coastă,
Am lăsat plângând nevastă
Şi doi copii lafereastră.
Am lăsat plugul arând
Şi pe maica blestemând
Pe cei ce-au adus urgia
Peste noi în România.
Luni 13 octombrie 1952. De dimineaţă până seara am căutat lemne pentru
bordei şi le-am cărat în spate [. . .}. Peste noapte, am dormit
Marţi, 14 octombrie 1952. Dimineaţa a venit Y din sat.
Miercuri, 15 octombrie 1952. Până la amiază, am cărat lemnele pentru
bordei, iar după amiază, împreună am început să căptuşim groapa cu bârne.
Joi, 16 octombrie 1952. Tot cu Y am lucrat toată ziua la bordei. Ne-a ajutat
Ş l· x. s ' .

Vineri, 1 7 octombrie /952. Toată ziua, lucrăm la bordei, până am adus o
sarcină de scânduri de la bordeiul căruia i-am dat foc. Am venit foarte greu, sunt
foarte amărât şi disperat că nu voi mai tennina de cărat în spate. O dată cu seara, s-au
tras vreo 20 de focuri de annă în direcţia Poienii Târşâciori. S-a tras cu cartuşe
dum-dum. La ora 9, seara, s-a tras un foc de annă la casa silvică de pe Şoarecu.
Peste noapte, am dormit foarte puţin, căci am căzut iarăşi pe gânduri.
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Sâmbătă, 18 octombrie 1952. De dimineaţă, a m plecat c u Y . după vânat, la
Dragoşin şi Ursoaia. Până la ora 3 după-masă, nimic. Din Ursoaia ne-am despărţit,
iar Y. a plecat spre sat, iar eu către Dragoşin, spre colibă. Seara, am ajuns la Podul
Ursului.
Duminică, 19 octombrie 1952. Până la amiază, am stat la colibă, iar după
amiază am plecat, împreună cu X., spre sat [Suceviţa]. După mănăstire, seara, ne-am
întâlnit şi cu Y. şi ne-am continuat drumul. Spre seară, cu [o] greutate de aproape
40 de kg în spate, am ieşit la Poiana Bursucilor, Neagu, Ursoaia, Pârâul
Pădureţului, Stâncile Sfredelului şi, la ora 2, noaptea, am ajuns la colibă.
Luni, 20 octombrie 1952. Ne-am sculat cam târziu, după care am făcut
mâncare şi ne-am apucat iarăşi de lucru la bordei, unde am lucrat până seara.
Marţi, 21 octombrie 1952. Toată ziua, lucrăm la bordei.
Miercuri, 22 octombrie 1952. Toată ziua, lucrăm la bordei .
Joi, 23 octombrie 1 952. Idem.
Vineri, 24 octombrie 1952. Cu ajutorul lui Dumnezeu, am terminat de făcut
bordeiul, sobă şi tot ce e mai principal, mai rămâne de camuflat şi ceva puţin în
interior. Seara, după ce am mâncat, am plecat cu Y. spre sat, eu spre V icov, iar el
spre Suceviţa [după alimente pentru iarnă] . Am venit, paralel cu drumul
Şoarecului, până la fabrică, iar de la fabrică am trecut drumul şi am mers, pe
marginea satului Huta, spre toloacă, până sus, la observator. M i-e frică să merg pe
drumul Hardicului, să nu fie pază. De la observator am mers vreo 500 de metri pe
Obcina Hardicu lui cu Voievodeasa, şi am făcut puţin foc în pădurea întreagă şi, de
la ora 1 2, noaptea, de cum am ajuns, am dormit până în zori de zi, la ora 6,
dimineaţa. Mai bine zis, mai rău m-am trudit decât am dormit. Sunt foarte obosit şi
mă simt slab, mă dor şi picioarele.
Sâmbătă, 25 octombrie 1952. După ce m-am sculat, la ora 6 dimineaţa, am
plecat de la Vârful Hardicului şi am venit paralel cu hotarul, mai pe cărare, iar pe
de-a-ntregul până la poienele Horodnicului . În timp ce îmi făceam rugăciunile, la
izvor, la Poiana Horodnicului, [un necunoscut, după pălărie din Voitinel], şi-a luat o
sticlă cu apă. Am venit jos, lângă izvor şi, după câteva minute, străinul şi-a luat
traista şi a plecat prin poiană. Nu ştiu dacă m-a zărit sau nu, că am fost după un fag,
lângă izvor. După ce am mâncat, am cercetat împrejurimile poienilor Horodnicului.
E totul în regulă, numai să fiu sănătos şi să să mă ferească Dumnezeu de vrăjmaşi.
Două rânduri le-am scris în par[cela] . . . . şi în par[acela] 25, până să mi se limpezească
... [ilizibil] izvor cu apă, la 1 2, ziua, după ce am mâncat [ . . . ] şi am plecat câţiva metri
de acolo, aud hăituind oile unde [ . . . ] aproape [ . . . ] doi cetăţeni [ . . . ] miraculoasă, era
N.H., împreună cu un străin, la vânat, şi să mă ierte Dumnezeu [ . . . ] au stat vreo două
ore de vorbă, pe urmă au plecat [ . . . ] mi-au promis să organizeze o sălcuţă [probabil,
o zăgâlţă] de făină, însă ne-am despărţit şi ei au plecat spre casă, iar eu am stat puţin
[ . . . ], cât mi-am făcut rugăciunile, [ . . . ] şi am plecat numai când a înserat. Am fost la
G.F.2 şi a venit şi I.S. 52 • l-am trimis să-mi [ . . . ] a mers cu A.B. şi nu a vrut să mă
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primească. A mers 1.3 la 1. S. şi a acceptat să mă primească. Tot atunci am plecat de
la S. la I. S. Toată noaptea, am stat de vorbă cu F.l. 5 3 şi mi-a spus că iarăşi a fost
chemată soţia la Securitate şi i-au pus în vedere să mă scoată. S-au purtat foarte
câinos cu ea. Au înjurat-o şi persecutat-o foarte aspru şi au avertizat-o că dacă nu mă
scoate din pădure pe [ . . . ] prin [ . . . ] văsiei, tata şi mama. Tata, de supărare, e tare
bolnav. A adus medicul. Şi soţia este bolnavă. A fost la spital. Iarăşi chin uri şi
suferinţe, persecuţii şi dări grele.
Duminică, 26 octombrie 1952. Toată ziua, stau în podul şurii la I.S. A venit
I.S. pe la m ine, am stat de vorbă cu el. Seara I.S. a venit şi 1.3 pe la mine şi am stat
iarăşi mult de vorbă şi mi-a adus de mâncare. Seara, am plecat spre Hardic, cu
greutate mare în spate. La orele 1 2, noaptea, la St.I. [ . . . ] am dormit puţin mai prost,
frig. Încă era întuneric când am plecat, a început şi ploaia, mi s-a făcut greu pe
linie, sub Poiana cea Lungă.
Luni, 2 7 octombrie 1952. Mi-am continuat drumul, de acum cu drumul din
Hardic, de la Poiana Horodnicului, am traversat drumul ce mergea la Huta, m-am
afundat în pădure spre Toloaca Hutei, de la vale de drum. Am făcut foc şi stau în
aşteptare, să vină seara, să trec la Şoarecu [ . . . ] la foc şi mă uitam la teren [ . . . ] sub
seară, mi-am continuat drumul peste Toloaca Hutei, am trecut sub pădure, de la
vale de fabrică, prin luncă şi paralel cu drumul Şoarecului, până la Pescărie. La
orele 1 O, seara, am ajuns la colibă, pe fraţi i-am găsit la colibă, totul bine.
Marţi, 28 octombrie 1952. Toată ziua am stat la bordei, în repaus.
Miercuri, 29 octombrie 1952. Până la amiază, am stat la bordei. I. a plecat
ieri spre sat, iar eu cu G. ne pregătim pentru marş, spre H[orodnic] . După-masă, am
şi plecat spre H[orodnic]. Am trecut drumul Şoarecului pe partea stângă şi am
trecut, paralel cu drumul, până din jos de fabrică. Am trecut pe sub pod, pe la ora
6,30, seara, am plecat în jos, paralel cu Marginea, pe ţarină, până la observatorul de
pe Ţarina Marginii, colţul pădurii Codrul Voievodesei şi, de la colţul pădurii, ne-am
continuat drumul spre H[orodnic] de J [os], tot pe marginea pădurii Hardic. Am
trecut prin Teicioară, am trecut drumul Hardicului şi, peste ogoare, până ce am
trecut şoseaua. De la şosea, peste toloacă, până la orele 1 0, seara, am fost la N.H.
Ne-a găzdu it şi era [ . . . ] . În schimb, au venit X. şi Y. Ne-au făcut [ . . . ] ne-au dat
făină neagră, cam 40 de kg de făină de porumb şi de grâu, 2 kg [de] gaz şi mâncare.
Totul se prezintă bine. Prin faptul că sunt fugit în pădure, creşte moralul şi starea
de spirit a locuitorilor din H [orodnic] şi împrej urimi. Discuţii, până la ora 1 ,30,
noaptea, când am plecat foarte mulţumiţi de cele petrecute. La ora 3 ,3 0, am fost la
administraţie, sub Hardic, unde am dormit, sub un stog de fân, până la zi.
Joi, 30 octombrie 1952. Toată ziua, am târlit-o prin Hardic, la foc. Seara, ne-am
continuat drumul, ca de obicei, pe Şoarecu, până la pescărie. La orele 24, am ajuns
la colibă.
Vineri, 31 octombrie 1952. Toată ziua stăm la bordei.
Sâmbătă, 1 noiembrie 1952. Idem.
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Duminică, 2 noiembrie 1 952. Tot ca de obicei. A ven it Y. de acasă. N imic
nou afară, decât [că] Miliţia şi Securitatea fac razii serioase. Peste noapte, a căzut
zăpadă.
Luni, 3 noiembrie 1952. M-am sculat de dimineaţă şi, până s-a făcut ziuă, am
plecat în Dragoşin.[ . . . ] seara am venit înapoi, la colibă, fără nimic. Văd că vine
iarna, iarăşi cad pe gânduri şi iarna nopţile-s mari, frământări, planuri şi gânduri
negre ne mănâncă.
Marţi, 4 noiembrie 1952. Toată ziua, am târlit-o pe lângă bordei. Zăpada se
topeşte. Nopţile trec foarte greu, mai mult cu gânduri decât cu somn.
Miercuri, 5 noiembrie 1952. Am tot acelaşi program; seara, Y. a plecat spre sat.
Joi, 6 noiembrie 1952. Peste zi, fiind vânt mare, am mai amenaj at bordeiul,
astupând toate găurile şi pregătindu-ne de iarnă. Seara, plec în faţa fabricii de
cherestea, pentru întâmpinarea fratelui, să-i mai aj ut să aducă ceva alimente, ora
4,20. Până la 1 2, noaptea, am ajuns la bordei. Venind pe Şoarecu, de la deal de
Bida, în două locuri am văzut porci mistreţi râmând pe ţarină, foarte aproape de
noi. N-am tras, că ne încurcam direcţia.
Vineri, 7 noiembrie 1952. Toată ziua stăm la bordei.
Sâmbătă, 8 noiembrie 1952. Până la amiază, am stat toţi la bordei, ne
pregătim de drum, eu cu G. mergem la H. N., iar I. pleacă în Suceviţa. La ora 3, de
ziuă, am plecat de la bordei. Când a înserat, am plecat din Gura Haşcăi . La ora
5,30, seara, am venit tot pe Şoarecu. E foarte întuneric. Am trecut peste Toloaca
Hutei, prin Hardic. Ne-am rătăcit, am tras un foc de armă. La ieşirea drumului din
Hardic, ne-am întâlnit iarăşi. La orele 1 0,40, noaptea, am ajuns la N . H., foarte
obosiţi. Ne-a primit cu răceală şi nu ne-a dat decât câteva kilograme de făină de orz
şi ceva fasole. Am dat bocancii buni, din picioare, pentru mâncare. l-am dat ca în
apă. Nu ştiu de ce boală zace, că nu ne-a dat aproape nimic. Am făcut un drum aşa
de lung şi greu, doi inşi, pentru câteva kilograme de orz. Amară viaţă mai trăim, că
nici cu plată nu-ţi dă. Nu ştiu cum nu i-a fost ruşine, că s-a culcat cu noi în casă. Să
nu-şi fi luat angajamentul că ne dă făină. Mare " patriot" ! Nu-i pasă nimănui de
traiul şi de viaţa noastră. Dar bun e Dumnezeu şi de foame nu vom muri . După ce
am ieşit de la N. H., eu am plecat spre Vicov. Cum să mă duc la bordei cu traista
goală? La ora 1 , noaptea, m-am pornit din Hor[odnic] şi, la ora 3 , dimineaţa, am
fost la F. M-am băgat la el cu preţul vieţii. Mi-a făcut imediat mâncare şi mi-a dat
27 de kg făină, de la n işte cetăţeni. Nici nu a avut-o de-a lui. Mi-a dat şi mâncare
de drum. Tot este mai aproape cămaşa decât haina. La ora 4, dimineaţa, am plecat
de la F. şi la ora 6, dimineaţa, am fost în Hardic, dar atât sunt de obosit şi fărâmat,
încât mă împiedic şi cad jos, nu mai pot rezista să merg mai departe, cele mai
amare zile din viaţa mea le trăiesc eu astăzi . Numai am intrat puţin în pădure şi am
făcut puţin foc, însă, fiind vânt mare, l-am stins. M-am tras încet, până Ia toloaca
Hutei. Bate vânt puternic.
Duminică, 9 noiembrie 1952. Sună sirena la fabrică, în Suceviţa, e fumăraie
mare pe Hardic. Mi-am adunat puterile şi o iau cu rucsacul de făina la deal, spre
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toloaca Hutei, să văd unde arde. Mi-e frică să nu fi aprins Pădurea Hardicului, sau
toloaca şi să-mi încurc direcţia. M-am suit în vârful tolocii, se vede în fund, peste
Huta, în Suceviţa. Vin maşini multe pe şosea, de la Rădăuţi. Restul, până în seară,
stau şi îmi plâng păcatele şi zilele amare. De la deal de drum, spre marginea
Toloci i Hutei, într-o desime, e foarte frig, prinde să ningă. Foc îmi este frică să fac.
Stau în aşteptare, să vină noaptea, să plec la bordei. E ora 3 , dimineaţa. La ora 5,30,
seara, am plecat din marginea Pădurii Hardicului spre bordei, pe Şoarecu, pe
fâneţe, paralel cu drumul. La ora 8, am fost la Şoarecu, la casa silvică Pietrele
Muierii. La ora 9,30, seara, am ajuns la bordei, zdrobit de oboseală. Nu am găsit pe
n imeni, mi-am făcut mâncare, am mâncat şi m-am culcat. La ora 5 ,3 0, dimineaţa, a
venit Y. din sat. Mi-a spus că a ars pădurea, de la Ratari în jos. A adus ziare, veste
bună că a luat generalul frâiele U.S.A. A reuşit în alegeri. Miliţia şi Securitatea
până în Suceviţa.
Luni, 10 noiembrie 1952. Aproape toată ziua am donnit. După-amiază, a
venit şi fratele G., bolnav.
Marţi, 1 1 noiembrie 1952. M-am sculat la 5, dimineaţa. Când s-a făcut ziuă,
am plecat singur după vânat în Dragoşin. Am fost prin fundul Dragoşinului, în şlag,
la Terfalăi54 , înapoi în fundul Dragoşinului, pe faţă pe la Pietrele Dragoşinului.
Stau la soare şi scriu aceste rânduri . E ora 1, după-amiază. Seara trebuia să fiu la
punctul de întâlnire cu G. F., dar nu pot să plec, sunt prea obosit, mi-e frig, dar
zăpadă încă nu a căzut. Am văzut doi căpriori în care aş fi putut trage, pentru a le
lua lâna şi pielea, ca să le dau la casa din Dragoşa a fraţilor K. [Chiraş] . Sunt atins
de răceală. Mă simt bolnav.
Miercuri, 12 noiembrie 1952. Cu toate că sunt bolnav, m-am sculat de
dimineaţă. Mi-am făcut mâncare, am mâncat şi, când s-a făcut de ziuă, am plecat
după vânat. De la bordei, am trecut în Pârâul Scurtu, pe aproape de bordeiul unde i-am
dat foc. Am suit sus, în Gruieţul Pinului, am făcut vreo 2 ore [şi] j umătate pândă în
nişte preluci, a fost ceva, dar a trecut pe alături de mine şi nu am văzut ce a fost.
După ce a trecut ce a fost, am luat-o pe partea stângă a Pârâului P inului, la deal.
Am trecut pe la glodul unde am împuşcat ţapul, când am venit prima dată aici, apoi
am trecut iarăşi în Scurtu. Mi-am dat drumul la cărare şi, [din] cărare, am venit
până în gruieţ, la grădina unde stau pe coastă, în faţa soarelui, şi scriu aceste
rânduri. Până aici, nu am văzut nimic, e foarte aspru şi eu, bolnav, stau şi aici la
pândă, până ce se întunecă, la nişte preluci. Sunt foarte amărât şi 1. e[ste] tot
bolnav, el tot stă la pat. Toată ziua, cât am umblat, nu am văzut nimic. Seara, am
venit la bordei . 1.55 a plecat în sat.
Joi, 13 noiembrie 1952. De dimineaţă, a început să ningă din gros. Cu toate
că pământul e acoperit de zăpadă, am plecat după vânat, în Dragoşin. În Dragoşin,
unnărind doi căpriori, am găsit în pârâu unne de bocanci şi urcându-mă la deal, sub
54
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Porecla suceviţeanului Vasile Zaremba.
Din această notaţie ar rezulta că era bolnav G[heorghe] Chiraş şi nu fratele sl!.u, Ion.
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şlag, la Terfalăi, sub poiana de la căsuţă, am găsit urme de bocanci coborâte,
venind la vale, în pârâu. Miliţia dă târcoale prin pădure. Am trecut eu Cărarea
Grafului, până la colibele cărbunarilor, de unde am amestecat şi încurcat urmele.
Am mai văzut doi ţapi, dar nu am putut trage în ei şi seara am venit la bordei, ud
tot şi foarte amărât. Din Obcina Dragoşinului, până la bordei, am astupat urmele pe
o distanţă de 1 km. Peste noapte, a căzut zăpadă multă.
Vineri, 14 noiembrie 1952. Toată ziua stăm în bordei.
Sâmbătă, 15 noiembrie 1952. A venit 1 . din sat, a făcut urme. Stăm cu grijă.
Husarciuc Ioan ne urmăreşte la milimetru. Securitatea, în fiecare seară, e în
Suceviţa. Până la orele 24, am citit în Sfânta Biblie.
Duminică, 16 noiembrie 1952. Zăpada s-a [în]muiat. Stăm în repaus. Nopţile,
iarăşi, nu pot dormi, frământări şi gânduri negre.
Luni, 1 7 noiembrie 1 952. De dimineaţă, am plecat iarăşi după vânat. Zăpada
s-a potecit. Am fost prin făgetul din Pârâul Pădureţului, în şalag, la Obcina [?]
Ursoaia, apoi am trecut în Dragoşinu şi am venit pe Cărarea Grafului, până la
colibele cărbunarilor, unde scriu aceste rânduri . Sunt foarte amărât, mă doare capul
şi sunt răcit. Până aici, nu am întâlnit nimic. Ora 4, seara, de aici plec spre bordei.
Noaptea am petrecut-o, iarăşi, plină de frământări şi gânduri negre.
Marţi, 18 noiembrie 1952. Încă [este] întuneric. Ne-am sculat, am făcut
mâncare şi am plecat, împreună cu fratele G.56 , după vânat, în Ursoaia. În Pârâul
Pădureţului am văzut un cetăţean cunoscut, V.B. din Suceava. L-am lăsat să plece,
fără se ne arătăm la el. În timp ce mergeam să hăituim şlagul la Cacina, au venit
doi căpriori speriaţi de V.B. şi am împuşcat o căprioară care era la distanţă mare. A
venit şi Y. la mine. Nu am mai hăituit. Am jupuit căprioara şi am plecat cu ea prin
Ursoaia, nu am văzut nimic la Lespezi . În Ursoaia am găsit un glod [ . . . ] iar spre
seară ne-am tras de la şlagul de lângă bordei . Mă doare capul întruna.
Miercuri, 19 noiembrie 1952. Ne-am sculat încă pe întuneric, încă nu era
făcută ziuă bine, când am plecat toţi trei. 1. a rămas să caute purcelul care o fi
căzut, iar eu cu G. am plecat în Dragoşin, în care am făcut două hăitaşuri, la fundul
Dragoşinului. La al doilea hăitaş, G. s-a rătăcit şi nu a mai ieşit la [ . . . ] până în
seară. Am umblat, am trecut pe coastele Dragoşinului, nimic. Seara, am venit la
bordei. L-am găsit la bordei pe G., tot era bolnav. Toată ziua m-a durut capul; peste
noapte, am dormit puţin.
Joi, 20 noiembrie 1952. Ne-am sculat. Încă arată întuneric. Când s-a făcut
ziuă, am plecat împreună cu ei. Pe G. l-am lăsat la bordei . 1-a pierit gustul de plecat
la vânat. Am făcut un hăitaş în faţa bordeiului, nimic. Când scriu aceste rânduri
sunt în post, sub Poiana Târşâciori, aştept să vină hăitaşul, orele 1 O, dimineaţa.
Vineri, 21 noiembrie 1952. De dimineaţă, am plecat la vânat. Toată ziua, am
umblat prin Dragoşin şi Ursoaia şi parcela Sfredelu, fără să văd nimic. Seara, când
56
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veneam la bordei, am auzit un foc de pistol în Dragoşin, probabil că [era un] Wili.
Noaptea am petrecut-o plin de gânduri şi cu amărăciunea în suflet.
Sâmbătă, 22 noiembrie 1952. Nu am plecat nicăieri, am stat la bordei. A
venit G.57, din sat. Eu m-am certat cu moşneagul, pe lângă că suntem din cale afară
de amărâţi, mai avem şi neînţelegeri. Moşneagul e foarte rău, ambiţios şi
încăpăţânat, şi nu se ţine de regulile partizanului, face foc ziua etc. După-masă, a
plecat în sat, foarte furios. Am avut o grenadă de la el şi mi-a luat-o. Mi-e foarte
teamă să nu ne trădeze. Noaptea, nu am dormit aproape deloc. Stau gata echipat şi
cu armamentul la îndemână, până s-o alege un capăt cu moşneagul. Peste noapte, a
căzut zăpadă mare.
Duminică, 23 noiembrie 1952. Toată ziua, stau amărât şi cu atenţia mărită.
Citesc în Biblie, ca de obicei. Toată noaptea stau de straj ă şi echipat.
Luni, 24 noiembrie 1 952. Sunt necăjit din cale afară. Toată ziua, stau cu
atenţia încordată şi gata de luptă, păstrăm o linişti! desăvârşită. Peste zi, mi-am pus
la punct arma şi cartuşele. Peste noapte, stau tot echipat şi nu dorm, până la 1 1 ,
noaptea. Am programat ce avem de făcut pe la vară.
Marţi, 25 noiembrie 1952. Toată ziua stau în stare de alarmă, nu m-am
descălţat şi dezbrăcat de sâmbătă. Până la ora 3 p.m., nimic.
Miercuri, 26 noiembrie 1952. ldem.
Joi, 27 noiembrie 1952. Toată ziua stau cu atenţia mărită. Fratele Gheorghe a
plecat SJ'l"e sat. Restul nopţii, nu am dormit aproape deloc.
Vineri, 28 noiembrie 1952. În zori de zi, mi-am făcut mâncare şi am ieşit
afară, deasupra bordeiului, şi stau de strajă, cu echipamentul lângă m ine. Spre
seară, fiind vânt, [ca] şi peste noapte, mi-am strâns lemne, căci se vede [de] la lună.
Peste noapte, am dormit ca mort, fiind foarte obosit. Nici nu m-am putut scula să-mi
fac mâncare, aşa că peste zi am rămas fără mâncare.
Sâmbătă, 29 noiembrie 1 952. Toată ziua stau pe afară. Am astupat urmele ce
le făcusem peste noapte, căutând lemne. Zăpada s-a luat cu totul, e iarăşi gol
[pământul].
Duminică, 30 noiembrie 1952. I. l mort [ . . . ] [pentru] când voi scăpa liber. Pe
la orele 1 O, noaptea, a venit Gh. din sat. E frig, peste noapte a căzut zăpadă.
Luni, 1 decembrie 1 952. Toată ziua stăm în bordei . E zăpadă şi ninge întruna.
Noaptea, iarăşi frământări şi gânduri negre.
Marţi, 2 decembrie 1 952. Idem.
Miercuri, 3 decembrie 1952. Zăpada se menţine şi e frig. Programul, ca în
toate zilele şi viaţă de vizuină.
Joi, 4 decembrie 1 952. Idem.
Vineri, 5 decembrie 1952. Tot la fel, ca în toate zilele de iarnă, când nu poţi
m işca n icăieri şi totodată stau toată ziua şi noaptea, încordat, cu atenţia mărită, din
cauza moşneagului, că are două săptămâni [ . . . ] .
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Frunză verde matostat
Oare cin' m-a blestemat
De nu pot trăi în sat
Numai-n codru înarmat?
Să-mi câştig pâinea cu amar,
Să stau prin păduri fugar?
Pentru Sfânta Libertate,
Prin păduri umblu măi, frate,
Ca melcul cu casa-n spate!
De robia comunistă
Am lăsat copii, soţie.
M-am l ipsit de libertate
Şi m-am dus la haiducie.
Cine spune că mi-e bine,
Să vie în codru cu mine,
Să şadă numai trei zile
Să vadă cât mi-e de bine.
Să mănânce amară mâncare
Câştigată cu sudoare,
Udată cu lăcrimioare.
Să vadă al meu somn dulce,
Cu mâna pe ţeava puştii.
Poiana S ihastrului,
Poteca haiducului.
Stând pe marginea poieni i
Ascult cântecul I lenei.
Ea cântă şi strânge fân,
Mie-mi curg lacrimile în sân.
Ea cântă şi pologeşte,
Iar eu n-am nici o nădej de.
Cine ar putea să-i descrie
Traiul meu, viaţa pustie,
Ce-o trăiesc în haiducie,
Pe-o coastă la Sihăstrie?
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Frunză verde, floare deasă,
De trei ani sunt dus de-acasă
Haiduc în pădurea deasă.
Traiul mi s-a părut greu,
Dar viaţa tare frumoasă.
Mi-i somnul pe tloricele,
În cântec de păsărele.
De cum mă scol pân' mă culc,
Păsări cântă şi un cuc.
Mi-am trăit zilele mele,
Prin poieni cu tloricele,
Cântând în frunză de jele.
De n-aveam puşca în codru,
Aş fi nebunit cu totul.
Păsări[le], ţapii şi puşca
Îmi sunt mângâierea mea.
Vara îmi cântă păsări, cucul,
Iarna-mi urlă-n Prislop lupul.
Vara dorm pe tloricele
Şi iarna strâng din măsele.
În pământ zac sub o stâncă
Şi pustiul mă mănâncă.
Pe marginea cadrului,
La piciorul porcului,
M-a ajuns o supărare
U itându-mă în sat, pe vale.
De la vale de portiţă.
Am dormit într-o căpiţă

[ . . . ] de când e plecat la sat şi nu vine şi stau ca pe foc. Dacă ştiam că nu e om de
înţelegere, mă lipseam de toate şi stam singur prin părţi le Vicovului şi nu-mi
rupeam spinarea aducând alimente, în spate, din Vicov, până pe Şoarecu. Şi-a
arătat moşneagul prostia şi năravul tocmai în iarnă. Regret foarte mult că am venit
cu Chirăşenii. M-a avertizat moşneagul că m-a ţinut şase luni cu făină şi că acum,
când mi-am strâns mâncare şi m-a apucat iarna, pot să mă desfac de ei, după ce i-am
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pus la punct cu bordei, alimente, încălţăminte şi tutun. Acum n-are moşul nevoie de
m ine, mă otrăveşte nu altceva. Nu cred să pot rezista până la primăvară, pe când el
îmi ştie bordeiul în pădure şi el stă în sat, acasă. Dacă nu aş avea nădej de în
Dumnezeu, care m-a scăpat din ghearele comuniştilor, tot în acest ceas aş pleca, cu
toate că e zăpadă şi frig.
Sâmbătă, 6 decembrie 1952 Sfântul Nicu/ai. Tot la bordei stau, i ntr-o
încordare nemaipomenită, din cauza moşneagului. Toată ziua m-a durut capul şi
peste noapte. Seara, nici nu am putut să mănânc.
Duminică, 7 decembrie 1 952. E ger, tot cu atenţia mărită şi gata echipat stau
toată ziua. Au trecut două săptămâni de când nu pot să stau liniştit, când ştiu că
unul dintre noi stă în sat.
Luni, 8 decembrie 1952. Toată ziua stau în încordare, mă doare iarăşi capul.
Seara, Gh. a plecat la sat. Şi acesta se găseşte să meargă la sat tocmai acum, pe
zăpadă, să facă urme. Oameni nepăsători . Am constatat că la ei e tot una, nu sunt
hotărâţi. De pot să stea în pădure, bine. De i-ar zări urma, tot la fel. Moşul a umblat
toată vara. Peste noapte, frământări şi gânduri negre. Nu pot să dorm. Peste noapte,
stau echipat. Acum, când am timp şi cărare la bordei, peste noapte mai scriu, mai
plâng, mai fac diferite planuri, să-mi treacă noaptea.
Marţi, 9 decembrie 1952. Am pierdut rostul zi lelor, aşa că nu mai ştiu ce-i
astăzi. Numai presupun că ar fi marţi. Toată ziua stau la bordei , îngândurat. Seara a
plecat fratele Gh. la sat, nu ieri, dar am numărat zilele cu una în urmă.
Miercuri, 10 decembrie 1952. În zori de zi, a venit Gh. din sat. Nu ştiu ce a
avut, că [nu] spune de [ce] a venit într-o noapte înapoi. Creştinii aceştia m-au băgat
la idei. Toată ziua şi toată noaptea stau ca pe foc [ . ] sunt la începutul iernii, dar
aproape că sunt [hotărât] să-i las şi să mă duc unde mă va îndrepta Dumnezeu. \1i-e
frică de aceşti oameni, să nu-mi facă bucata, căci lor nu le pasă deloc. De când a
căzut zăpada, nu s-au încălţat nici într-o zi. Zi şi noapte, stau şi dorm.
Joi, 1 1 decembrie 1 952. În zori de zi am făcut mâncare şi am mâncat. Gh. s-a
culcat, iar eu am ieşit să stau de strajă afară, de la deal de bordei. Zăpada se
menţine şi e frig. Peste noapte, nu am putut dormi. Îmi caut de lucru, ca să-i treacă
timpul.
Vineri, 12 decembrie 1952. M-am sculat cam târziu. După ce am făcut
mâncare, am ieşit afară, să stau de strajă, deasupra bordeiului . Toată ziua m-a durut
capul de gânduri şi frământări. Noaptea [e] tot ca şi cele petrecute până acum. Frigul
m-a răzbit. Toată noaptea m-am frământat şi m-am decis să-I părăsesc şi pe fratele
Gh., din cauza moşneagului. Este a treia săptămână şi el tot la sat o târleşte, aşa că [e]
păcat să nu mai am odihnă nici zi nici noapte. Mai bine mă duc unde mă va îndrepta
Dumnezeu, cu toate că sunt cum mai rău, căci numai m-am aşezat pe iarnă şi mi-am
adunat alimente aduse de la zeci de kilometri şi acum le iau şi le duc în altă parte.
Trebuie să-mi mănânc bucăţica de mămăligă cu lacrimi, trudă şi mare necaz.
Sâmbătă, 1 3 decembrie 1 952. Zi de mare întristare sufletească pentru mine,
căci trebuie să o iau din loc pe zăpadă. Toată ziua m-am pregătit de mers. Luni seara,
-

. .
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pe la ora 4, am plecat de la bordei. Am o greutate de 70 de kilograme în spate. Pe
Şoarecu, în vale, deocamdată, până voi ajunge în marginea Codrului Voievodesei. De
acolo, mă va îndruma Dumnezeu. Numai vreo 300 de metri am venit şi sunt foarte
obosit, dar [după] vreo 20 de kilometri sau mai mulţi, ce voi face? Aştept să se facă
noaptea, căci se aud oameni la lemne, pe Pârâul Sfredel. Ora 5, seara. Abia la ora
6,30 am ajuns la vale de casa silvică. La orele 1 2 noaptea am trecut plaiul [?] de la
vale de fabrică. La ora 2 am aj uns în marginea pădurii Hardic. Numai am intrat în
pădure şi am mai mers câteva sute de metri şi am căzut jos de oboseală, nemaiputând
merge nici un pas. De când sunt, încă nu am fost niciodată aşa de zdrobit de
oboseală. Până Ia ora 4 dimineaţă, cu greu mi-am făcut mămăligă să am pentru a
doua zi. De Ia ora 4, până dimineaţă, am dormit pe zăpadă, ca o căprioară. Picioarele
mi-au amorţit de sus şi aproape că nu pot să merg.
Duminică, 14 decembrie 1952. Am lăsat, pe locul pe care am dormit, mai
mult de j umătate din bagaj şi cu restul de jumătate, am venit pe drumul
Horodnicului, căci nu m-am bizuit să mai merg prin huci şi foarte încet. Tot pe
drum am venit până în parcela 23, cam doi kilometri, în j umătate de zi şi am lăsat
şi restul de bagaj pe pantă, la Bâtcuţa [?], într-un brad, sus, şi am plecat cu traista
goală, dar tot greu, spre Vicov. De la Bâtcuţa [şi] până la V icov, la 2 F., am făcut
patru ore. Nu puteam să păşesc mai mult de o palmă. Am tras la 2 F., am stat în
grajd până i-au plecat musafirii, pe urmă m-am dus în casă, de m-am încălzit. Cât
am stat în casă, m-am tuns şi am dat barba jos. Au venit alţi musafiri, cu rachiu, pe
la el şi am trecut în altă cameră până au plecat, apoi, până dimineaţa, am dormit în
pat, cu capul pe pernă. Aşa ceva pentru m ine e neobişnuit, că aproape patru ani am
dormit cu capul pe rucsac sau pe o rădăcină.
Luni, 15 decembrie 1952. Toată ziua am stat în podul şurii şi m-am uitat prin
crăpătură în sat. Seara, m-am dus iarăşi în casă. A venit S. pe la mine, mi-a adus
ciorapi de lână şi mâncare şi mi-a spus şi de soţie, că e bănuită foarte tare de
Securitate şi le-au luat date de la ai noştri şi le-au spus că-i ridică dacă nu mă scot.
Noaptea, până la ora 4,30, am dormit în casă, când am ieşit de am plecat spre
Stănişoara, la col ibiţa de la Arşiţa Haciungului.
Marţi, 16 decembrie 1952. Aici am găsit neschimbat ce am lăsat când am
fugit, a doua oară, în luna mai 1 952, când am dormit două nopţi. La ora 9,30, am
plecat de mi-am adus din bagajul ce l-am lăsat în Hardic, la "23 " . Am ajuns la ora
6, seara. Sunt foarte obosit. Numai un foc am făcut decuseară şi m-am culcat. Peste
noapte, am dormit foarte bine, cu toate că a fost frig şi am dormit fără foc.
Miercuri, 17 decembrie 1952. M-am sculat de dimineaţă şi am luat fundul
cantonului Viţeu în recunoaştere, să-mi caut un adăpost. La Pietrele Scoruşului am
găsit un loc sub stâncă, bun de ţinut alimente şi altele. În fundul Prislopului, la
Gh.S., am găsit două locuri foarte bune de adăpost. Seara, am venit la colibiţa de Ia
Arşiţa Haciungului, mi-am strâns lemne şi le-am rupt, că nu am cu ce să le tai. Pe
înserat, am auzit, la deal de colibiţă, un zgomot neobişnuit. Stau cu foarte mare
atenţie. Mi-e frică să nu fi auzit cineva zgomotul când am rupt lemne. După ce a
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înnoptat, am făcut foc şi stau la foc şi scriu aceste rânduri. Ora 7,25, seara. Peste
noapte am dormit ca mort, fi ind foarte obosit.
Joi, 18 decembrie 1952. M-am sculat de dimineaţă şi am făcut mâncare.
După ce am mâncat, am plecat iarăşi în Hardic, după restul de bagaj, ce l-am lăsat
când am venit din Şoarecu [?]. Sub Bâtca Mare am văzut un cerb. La ora 2 p.m.,
am ajuns unde am lăsat bagaj ul . Am luat iarăşi măgăreaţa în spate, sub 40 de
kilograme greutate, şi am luat pieptiş Vârful Hardicului. Când a înnoptat, cu
ajutorul lui Dumnezeu, am fost la izvor, la Poiana Pietroasei. De la Poiana
Pietroasei am venit noaptea, pe sub Bâtca Mare, prin Haciung, prin Poiană. M-am
uitat unde era să-mi rămână zilele, în Poiana Haciung, anul trecut, când m-a prins
Miliţia. Când trec prin locul acela, mă iau fiori . La ora 7,30 am aj uns la colibiţa de
la Arşiţa Haciungulu i . Am găsit totul cum am însemnat. Peste noapte, am dormit
fără foc, căci nu m-am putut scula, de obosit, să-I fac.
Vineri, 19 decembrie 1952. Am dormit până târziu, fiind foarte obosit.
Mâncare nu am făcut, că m-am sculat ziua. La ora I l , înainte de amiază, am luat
iarăşi samarul în spate şi unelte de făcut bordeiul şi am plecat la Gruieţul cu Stâna
(Fundul Prislopului, Putna). La ora 3 p.m., am aj uns unde am locul de bordei. Cum
am ajuns, m-am apucat de lucru, ce se putea lucra fără zgomot. Seara, mi-am tăiat
bârne de bordei, am j upuit nişte coajă de pe un molid căzut, iar peste noapte mi-am
săpat groapa de 3 m lungime, 1 � m lărgime şi 1 m adâncime, iar a doua dimineaţă
am terminat de săpat groapa. Până în zi, mi-am cărat cu spatele lemnele. Amară
viaţă mai duc, însă cel puţin nu am frica [pe] care o am [când trebuie] să lucrez la
lumina zilei. Aştept să tai bucăţi de lemne grele, iar noaptea să le duc unde am
săpat groapa. Le-am suit mult şi le-am cărat la deal peste noapte [ . . . ], peste noapte
am lucrat la bordei. Pe la 1 noaptea, am terminat acoperişul. Acum îmi voi face
iarăşi alt bordei. În cel de la Şoarecu nu am avut fericirea să stau decât o lună. Mă
întreb singur, câteodată, de ce oamenii, de când se nasc şi până mor, îşi sfârşesc
zilele numai în suferinţe, lipsuri, necaz şi o viaţă pe care au trăit-o fără să cunoască
fericirea vreodată? De ce? De ce e aşa? Aşa a rânduit Dumnezeu, Ziditorul cerului
şi al pământului, [ca] oamenii să nu-l cunoască pe El, căci omul numai la necaz şi
suferinţă îşi aduce aminte de Dumnezeu. Cât trăieşte, omul tot uită de Dumnezeu şi
crede că lui însuşi le datoreşte pe toate. Oare, aşa de mult să fi păcătuit eu înaintea
lui Dumnezeu, că nu am parte nici de lumina zilei de care se bucură toţi păcătoşii?
Mi-a cântat o păsărea
Că vin câini pe urma mea.
N ici n-apuc [ca] să mă culc
Şi trebuie [ca] să mă duc,
De pe coastă la Haciung,
La Poian a Mesei-n fund.

La Vicov şi prin poieni,
Stau la pândă miliţieni.
Mă păzesc când vin la sat
Să-mi iau ceva de mâncat.
Mănânc fragi, frunze de fag
Şi la sat eu nu mă trag.
Dacă vin la sat, la vale,
Îmi iau crucea în spinare.
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Frunză verde trei smicele,
La preluca din Pormele,
Strânge o fată floricele.
Fata strânge viorele
Şi eu cânt doină de jele,
Dumnezeul vieţi i mele.
Codrule, sub umbra ta,
M i-am trăit viaţa mea.
Când sta lumea-n închisori,
Tu mi-ai fost de ajutor.
De-acasă când am fugit,
De comunişti hăituit,
La tine când m-am suit,
Tu mi-ai zis: "Bine ai venit! "
Tu mi-ai dat pat de dormit.
Cetină de acoperit
Şi locuri tari de trăit.
De duşmani m-ai ocrotit
Şi de lume m-ai ferit.
Codrule, scump frăţior,
Tu mi-ai dat, când m i-a fost dor,
Cărniţă de ţăpuşor,
Apă rece de izvor.
Cât îi Pietroasa de lată,
N ici o palmă nu-i lăsată,
De al meu picior necălcată.
Cât îi Ascunsu de lung,
Din Măgură la Haciung,
Nu-i rămas metru pătrat

171

[. . .]
Nu mai este brădănel,
Să nu fi dormit sub el.
Nu-i izvor, nici sforăcel,
Să nu fi băut din el.
Nici un ţap să fi lăsat,
Ca să nu-l fi împuşcat,
Ori să văd vreun godăcel
Şi să nu mănânc din el.
Când îmi era dor de sat,
Mă suiam pe-un vârf înalt.
De pe vârf, la Bâtca Mare,
Mă uitam în sat, pe vale.
Pe Măgură, la izvor,
De necaz am vrut să mor.
De miliţie hăituit,
Măgura când am suit,
Cădeam jos, de obosit,
În zăpadă m-am trântit
Şi acolo am adormit.
Somnul din cotul cărării,
Mi-a mâncat şira spinării .
Omul care-i necăjit,
Merge cu capu-n pământ,
Socotindu-şi cota-n gând.

[ . . . ] ori numai noaptea să-mi câştig pâinea cea de toate zilele, noaptea s ă o aduc, să
o mănânc cu lacrimi şi pe sub copaci? Tot noaptea să o şi pregătesc, noaptea să o şi
mănânc, noaptea să-mi fac adăposturi, noaptea să-mi tai lemne şi tot noaptea să şi
dorm? Dar când? Şi ziua să mă păzesc, să nu-mi ia viaţa vrăj maşul, care mă
urmăreşte pas cu pas. După ce voi muri, mă voi odihni şi voi scăpa de asupritori şi
toate necazurile. Cu aceasta mă mângâi. Oare, de ce nu am fericirea să trăiesc cel
puţin în sat, sau să am mai pe cineva cu mine, să nu fiu singur, că stau în pustiu
împreună cu fiarele pădurii, să duc viaţă de pustnic, la vârsta de 32 de ani, să mă
conformez reguli lor partizanatului, cele mai grele de suportat. Să ascult toată
frunza cum m işcă şi să stau zi şi noapte cu urechile ciulite şi [în] somn iepuresc. De
multe ori, mă întreb pentru cine sufăr eu toate astea şi pentru ce? Oare, dacă voi
scăpa, voi avea eu vreo răsplată? Căci e greu de imaginat toate lipsurile, suferinţa,
durerea sufletească şi cea trupească, căci nici bolnav n-am cele ce are nevoie un om
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[ . . . ] dar pentru cine le sufăr? Şi totuşi, mă rog lui Dumnezeu, păzesc poruncile lui
şi nu cârtesc împotriva lui, căci este spre binele meu, căci omul prin suferinţă
ajunge la cunoştinţă de Dumnezeu.
Sâmbătă, 20 decembrie 1952. Toată ziua am lucrat la bordei, fără să ţin
seamă prea mult. Spre seară, m-a ajuns o slăbire de nu mai pot să fac nimic. l �-am
lăsat pe toate baltă şi mi-am căutat cetină. După ce am rupt cetina ca să dor1 :1, [au
urmat] 24 de ore de muncă forţată, [în urma cărora] am reuşit să-mi fac bordeiul până
la acoperiş şi acoperişul l-am pus provizoriu. Astăzi, seara, am încheiat săptămâna de
când am pornit de la Şoarecu. Aceasta a fost săptămâna lipsurilor lungi, a greutăţilor
de dus în spate, a construcţiei bordeiului. De aceea, pentru mine această săptămână
[este una] a trudei, necazului şi goanei după [mai] bine sau, mai bine-zis, săptămâna
patimilor. Peste noapte, am dormit sub un brad, la foc, mai bine-zis fără foc, căci am
pus capul de cu seară şi m-am trezit Ia 2,20, când am făcut un foc şi am dormit până
la ziuă. Peste noapte, mi-a fost cam răcoare, de aceea, din cauza răcorii, şi ieri noapte
am lucrat dezbrăcat şi am fost asudat. Acum, nu-mi prea este la îndemână, sunt răcit,
dar parcă văd că îmi trece la noapte, cu o altă răceală.
Duminică, 21 decembrie 1952. M-am sculat în zori, de am făcut mâncare, iar
restul zilei, repaus. Când scriu aceste rânduri, la orele 1 2,25, s-a auzit un foc de
armă spre Preluca Prislopului. Noaptea, la orele 1 1 ,45, m-am sculat şi m-am apucat
iarăşi de lucru, până la ziuă. Mi-am despicat scânduri pentru acoperit adăpostul .
Luni, 22 decembrie 1952. Toată ziua am lucrat l a adăpost. L-am acoperit cu
pământ. Pe la amiază, a început să ningă iarăşi. Cu toate că e zăpadă, trebuie să
plec în sat după alimente, căci sunt pe terminate. Nu am mai ţinut cont că fac urme.
Foamea nu ştie de urme. Istovit şi fără putere, seara, la ora 7,25, am ajuns Ia F.2.
Peste noapte, am dormit Ia el. Tocmai seara, când am aj uns, le-a venit ordin să se
prezinte Ia Securitate.
Marţi, 23 decembrie 1952. Peste zi, am stat tot la F.2. Seara, a venit şi tata de Ia
Securitate, cu ordinul ca să-mi spună să mă predau, că de ce m-am speriat de judecata
de Ia Iaşi, şi i-au spus tatei că mama şi fratele Gh. mă întreţin cu mâncare. Iarăşi s-au
pus criminalii pe capul familiei. L-au avertizat pe tata că ei sunt oameni buni, dar ştiu
ce ni se cade nouă! Sunt foarte amărât, pe de o parte, că-mi presează familia, pe de altă
parte, că sunt izgonit tocmai acum, în iarnă [şi mai] sunt amărât sufleteşte de cele ce
am auzit Ia F.2. Am rămas u imit şi zic: tot mai fericit sunt cât stăpânesc pădurile, decât
să stau în sat şi să aud înjurăturile nelegiuiţilor. Eu zic că e lumea stricată din toate
punctele de vedere, aşa cum prevede Biblia. Mi-a adus m[ămu]ca vreo 1 0 kg de făină,
câteva poame şi două pâini. Aceasta îmi este mâncarea de Sfintele Sărbători ale
Crăciunului 1 952. F.2 a avut porc tăiat, dar nu I-au lăsat îngerii să-mi dea măcar o
înghiţitură de carne. Mi-a dat de mâncat cât am stat Ia el, dar să-mi dea şi mie de
Sfintele Sărbători o bucăţică de carne, să mă îndulcesc şi eu în pădure, nu a vrut. El
a uitat că acesta este al patrulea Crăciun petrecut în pădure şi cu foame. Sătulul pe
flămând nu-l crede. Aşa că am venit cu ce mi-a dat, cam trist şi supărat de cele
întâmplate. E zăpadă mare şi continuă să ningă. La ora 2 noaptea, am ieşit de Ia
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F.2. Fac urme. În Stânişoara, am dat de o turmă de porci mistreţi. La ora 6
dimineaţa, am aj uns la colibiţa de la Arşiţa Haciungului, cu foarte mare greutate şi,
zdrobit de oboseală, am făcut puţin foc şi am adormit.
Miercuri, 24 decembrie 1952. M-am trezit la ora 9,30 şi mi-am luat şi bagajul
ce l-am avut lăsat aici şi, cu o greutate de aproape 70 de kg în spate, am pornit spre
adăpostul din Gruieţul din Stână [ . . . ] . La ora 3, am ajuns la adăpost. Am lăsat
bagajul jos şi m-am apucat de lucru. Mi-am strâns lemne cât s-a văzut de ziuă, iar
noaptea, până la orele 1 2, mi-am terminat de făcut adăpostul. Am făcut foc, dar
afumă de nu pot să stau în adăpost. Mă doare capul. Pe la ora 2 noaptea m-am
culcat, după ce am stins focul.
Joi, 25 decembrie 1952 - Crăciunul. M-am culcat la ora 1 noaptea, spre ziua
de Crăciun şi m-am trezit seara, la ora 7, îngheţat de frig. Am mâncat o coaj ă de
pâine goală, am făcut foc de m-am încălzit şi iarăşi m-am culcat şi iarăşi am
dormit, până în zorii zilei a doua de Crăciun. Când m-am scu lat, am făcut mâncare
şi am mâncat poame şi brânză şi m-am culcat iarăşi şi am dormit, până la ora 1 .
Vineri, 26 decembrie 1952. După ce m-am sculat, mi-am făcut rugăciunile
obişnu ite şi m-am apucat iarăşi de lucru. Am făcut o vatră cu piatră, în adăpost,
pentru foc . Am făcut foc, dar tot afumă. Mă doare capul de zilele acestea. Mai bine
n-aveam foc, decât să ajung asemenea zile. Seara, la 3 ,30, am scris aceste rânduri
în adăpostu l din Gruieţul cu Stână, după ce s-a potolit fumul în adăpost. Peste
noapte, am dormit tot fără foc.
Sâmbătă, 27 decembrie 1952. Până la amiază, am mai amenaj at adăpostul.
După amiază, am plecat spre sat. Când am coborât în pârâu, cam la 600 m de
adăpost, am găsit urme de bocanci suite la deal, la Pietrele Ferigii. În Cracii
Prislopului erau oameni la lemne. M-am suit pe la colibiţa de la Arşiţa Haciungului,
nu a mai venit 2 F., ca să-mi astupe urma. Am plecat direct acasă, la soţie. Cam la
ora 6, seara, am fost acasă. Am vorbit cu S., dar afară. Nu s-a putut să intru măcar în
casă. Sunt părăsit de toţi. Sunt privit şi de ea mai rău decât un străin, din cauza
persecuţiilor criminalilor de la Securitate. Nu mi-a dat nimic, afară decât o pâine, şi
m-a trimis unde mă va îndruma Dumnezeu. Aproape că nu vrea să stea de vorbă cu
mine. Sunt părăsit de toţi. De la ea, m-am dus la G.A. M-a primit în casă, mi-a dat de
mâncat, dar ca să stau şi mâine nu a vrut să mă primească, cu toate că sunt foarte
obosit. A trimis după 1.3. A venit tot atunci, noaptea. l-am spus să-mi scoată ceva
de-ale mâncării la F.2. La ora 1 , noaptea, am ieşit de la G.A. Când am plecat, mi-a
dat o pâine. M-am dus la F.2 şi mi-a dat ca[m] 4 kg de slănină. Tot e mai aproape
cămaşa decât haina, dar s-a temut să mă primească să stau şi peste zi. Obosit peste
măsură, abia târându-mi picioarele, am plecat de la F.2., la ora 2, noaptea, spre
adăpostul de la Arşiţa Haciungului, cu chin, cu necaz. La ora 6, dimineaţa, am ajuns
la colibiţa de la Arşiţa Haciungului.
Duminică, 28 decembrie 1952. Cum am ajuns, la ora 6, dimineaţa, am făcut
foc, m-am uscat şi am dormit până la ora 9 dimineaţa. După ce am mâncat o coajă
de pâine, am plecat spre Gruieţul din Stână, la adăpost. Când m-am coborât în
•
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Viţău, am văzut peste pârâu o urmă de ciută sau capră, de abia peste 350 de metri
după tunnă, care era lovită la un picior, aşa că m-am lăsat lipsit de ea şi am coborât
înapoi, în pârâu, pe unde am sărit pârâul înainte de Crăciun. Am găsit urmele ce le-am
văzut pe [lângă] pârâu, de la vale de adăpost, că s-au uitat la urma mea, pe unde am
sărit drumul. Urma de bocanci cu măsele [era] una, şi alta, la călcâie, avea ţinte în
loc de potcoavă şi amândouă urmele erau cu ţinte pe talpă. Bănuiesc că [era]
Miliţia sau pădurarii, dar de ce nu s-au luat după urma mea nu ştiu, că unna [mea]
era de a doua zi de Crăciun. Cu toate că eram obosit, am luat la urmărit urmele, să
văd de unde sunt venite şi unde sunt duse şi ce anume au căutat. M i-e frică să nu
mă înconjoare. Urmele s-au suit pe drumuşorul de la Pietroaiele Ferigi i . Sus, la
pietre, am găsit o pagină din ziarul " Scânteia" , recent, şi un cocean de măr. Unul s-a
suit pe pietre, apoi s-a coborât în vale, înainte de a se sui la pietre, au dat pe la
bursucărie, au făcut foc la găuri şi, probabil, au făcut un hăitiş58 pe Faţa Ferigii.
După cum am văzut urmele lor, când au traversat urma mea, nu prea au fost
interesaţi de urmele mele, aşa că, după cele constatate de mine, bănuiesc că, mai de
grabă, să fi fost braconieri sau pădurari . După ce m-am coborât în pârâu, paralel cu
unnele vechi, de-a îndărătelea, ca să nu fac urmele scoborâte în vale, am venit la
adăpost ca vai de mine, obosit şi flămând. Am ajuns la ora 1 p.m. După-amiază, am
făcut mâncare şi am mâncat. Peste noapte, am donnit fără foc, din cauza fumului.
Luni, 29 decembrie 1 952. Peste zi, cu mare atenţie şi fiind şi vânt, mi-am
modificat adăpostul. Poate nu are să afume aşa tare. Seara, mi-am căutat lemne,
căci se vede de [la] lună, am făcut foc, tot afumă, dar nu aşa tare. Peste noapte, am
donnit foarte puţin.
Marţi, 30 decembrie 1952. M-am sculat la ora 3 dimineaţa şi, fiindcă se
vedea de [la] lună, m i-am căutat lemne. Când s-a făcut ziuă, am auzit gălăgie de
oameni în pârâu, la o sută de metri de adăpost. Stau ca pe foc, nu fac nici o
mişcare, sunt oameni veniţi la lemne. Mi-e frică să nu dea peste adăpost, căci încă
nu l-am terminat de făcut şi să-I părăsesc? Orele 1 2, ziua. Peste noapte, mi-am
căutat lemne, timpul s-a încălzit, zăpada se topeşte.
Miercuri, 3 1 decembrie 1952. Peste zi, cu mare atenţie, am lucrat la
camuflarea adăpostului. Seara, mi-am căutat iarăşi lemne şi le aduc complet [pe
toate], aşa că, odată cu tenninarea anului 1 952, mi-am tenninat şi adăpostul.
Aspects concernant la resistance armee anticommuniste en Bucovine
(Resume)

L'etude presente, en dates essentielles, la vie et l'activitesubversive de Vasile Motrescu,
partisan dans la Resistance roumaine anticommuniste de la Bucovine. Celui-ci a laisse a la posterite
un Joumal, pour la periode 1 952-1 953. L'auteur met en valeur ce j oumal, le deuxieme dans la
litterature de specialite.
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CONTRIBUŢII LA LOCALIZAREA A DOUĂ
DINTRE CELE ŞAPTE BISERICI DIN VALEA SOLONEŢULUI
ŞI A SOLCĂI, ÎNCHINATE DE ŞTEFAN CEL MARE
EPISCOPIEI DE RĂDĂUŢI
GHEORGHE PÎŢU

Profitând de faptul că în acest an se împlinesc 500 de ani de la moartea lui
Ştefan cel Mare, venim cu o nouă ipoteză asupra localizării a două d intre bisericile
închinate de marele voievod Episcopiei de Rădăuţi prin documentul dat la Suceava,
la 1 5 martie, în anul 1 490, şi anume a celei de-a 3 8-a şi a celei de-a 39-a 1 • Ca unul
care am străbătut aceste m icrozone geografice, o consider şi cea reală, deoarece
corespunde atât prevederilor documentare, cât şi realităţi lor din teren. Pentru a
localiza bisericile închinate din cele două bazine hidrografice, ale Soloneţului şi
Solcăi, nu ne propunem, pentru început, altceva decât să urmărim cronologic toate
evidenţierile documentare referitoare la acest teritoriu.
Prima atestare documentară din zonă priveşte meleagurile Pârteştiului şi este
datată în anul 1 4 1 5, april ie 1 3 , când Alexandru cel Bun întăreşte, la Suceava, lui
Tvan vornicul sau Vană sau Oană, cum mai este el menţionat în documentele de
epocă, pe lângă " seliştea lui Dieniş" , şi "un sat la obârşia Soloneţului, unde au fost
Tatomir şi Pârtea"2 • Avem o situaţie deosebită deoarece, pe lângă că este cea mai
timpurie menţionare documentară din zonă, se constată şi existenţa a doi juzi,
Tatomir şi Pârtea, pentru o perioadă anterioară; probabil, a secolului al XIV-lea.
Vornicul lvan (Oană) dăruieşte " seliştea" şi "satul " Mănăstirii de la Humor, cu
menţiunea că " hotarul acestui sat, să rămână cu toate vechi le hotare, pe unde au
umblat din veac" , ceea ce ne demonstrează că ele au o vechime foarte mare, "de
veacuri" , deci de dinainte de descălecat.
Şi astăzi sunt tot acolo hotarele Pârteştiului şi ale Mănăstirii Humor, nu s-au
schimbat niciodată, s-au păstrat neatinse din negura timpului, din moşi-strămoşi
până astăzi. Acest lucru este dovedit şi de numărul mare de documente ce întăresc
stăpânirea Humorului asupra acestor proprietăţi şi de faptul că sunt date la intervale
1 Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, voi. III, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1 980, p. 1 35-1 39.
2 Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti inainte de Ştefan cel Mare, voi. I, Iaşi, 1 93 1 ,
p. 1 1 7- 1 1 9.
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scurte de timp: 3 iunie 1 429, 1 8 februarie 1 445, 25 april ie 1 475, 2 iulie 1 520,
20 martie 1 53 1 , 1 8 martie 1 53 6, 30 noiembrie 1 540, 9 ianuarie 1 600, 1 8 ianuarie
1 6 1 0, 4 iunie 1 663 , 1 1 ianuarie 1 665, 1 1 decembrie 1 704 3 . Pentru aceasta, o mare
grij ă, au avut-o călugării şi egumeni i de la Humor, care nu au pierdut o palmă din
pământul mănăstiresc, ba d impotrivă, au mai şi cumpărat, aşa cum s-a întâmplat în
1 742, când aceştia au cumpărat o parte din Comăneşti, care apoi va l ua numrie de
Liudi Humora sau Li uzi sau Humoreni4 • Cu siguranţă, aceste meleaguri nu au avut
decât doi stăpâni : întâi vomicul Oană, apoi Mănăstirea Humor.
După cum remarcăm, la începuturi, aşezarea a fost proprietatea domnului, aşa
cum a fost toată zona dintre Soloneţ şi Solca, pentru ca apoi să devină proprietate a
sluj itorilor credincioşi domniei, conform obiceiului vasalităţii practicat în epoca
feudală.
În cazul nostru, sluj itorul credincios domnului, răsplătit cu o feudă, după modelul
epocii medievale, este lvan sau Oană sau Vană, care, însă, nu o dă unui vasal de-al
său, nici nu o păstrează pentru el, ci o face danie ctitoriei sale, Mănăstirea Humor.
Deosebit de important este faptul că printre cei de faţă la j udecată, "pentru o
mai bună întăritură tuturor acestor de mai sus scrise", documentul mai evidenţiază
;,credinţa iubitului fiu al Domniei mele Il ieaş Voevod, . . . credinţa panu l u i Vlad şi
credinţa fratelui său Cârstea şi copiilor lui, credinţa panului Dragoş şi a copii lor lui,
credinţa panului G iurgiu şi copiilor lui, . . . credinţa panului Domocuş stolnic . . . ",
alături de "credinţa tuturor boerilor noştri moldoveni şi mari şi mici " . Cei doi fraţi,
Vlad şi Cârstea, erau vecinii daniei făcute Mănăstirii Humor, vecini la est şi nord
cu "sel iştea lui Dieniş" şi cu "satul de la obârşia Soloneţului ", care au reapărut şi în
următorul document şi nu puteau lipsi de la judecata domnească.
Apare menţionat Giurgiu şi copiii lui, dar nu "de la Frătăuţi" , cum va apărea
în următorul document, dovadă că erau chemaţi la judecata domnească în mod
obl igatoriu vecinii, dar şi alţi boieri mari şi mici. Mai evidenţiem faptul că Vlad
este menţionat fără copii, poate din această cauză îşi vinde "moşioara" l ui Şandru
Gherman5.
Următorul document care ne dă informaţii despre zonă este datat 1 5 ianuarie
1 4 1 8 şi a fost întocmit la Baia, tot din porunca lui Alexandru cel Bun6 . Domnul
Moldovei hotăra, cu acest prilej , în cearta de stăpânire asupra "satului de la Solca",
dintre Maicolea, fiica lui Stoian, împreună cu fiii săi, Cozma şi Sân şi nepoţii
Balotă şi Dragoş, "contra lui Vlad şi contra lui Cârstea din Solca, lăsându-i să
stăpânească pe cei cărora le-a fost ocină, ... în dreptul lor nume", adică pe cei din
urmă. Îi găsim menţionaţi că "au fost mărturie pan Oană vomic [ctitorul
Humorului], pan Giurgiu de la Frătăuţi, pan Dragoş, . . . Stan vistiernic, Dan
postelnic, . . . Dămăncuş stolnic" .
3

I lie Dan, Toponimie şi continuitate in Moldova de Nord, Iaşi, Editura Junimea, 1 980, p. 8 1 .
Teodor Balan, Documente bucovinene, IV, Cernăuţi, 1 938, p . 2 1 3-2 1 4.
5 Erast Costea, Ctitoria Voevodului Ştefan Tomşa al 11-/ea de la Salca, Cernăuţi, Editura
Mitropolit Silvestru, 1 939, p. 1 2 .
6 Mihai Costăchescu, op. cit. , p. 1 26-- 1 28.
4
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Dacă asociem unele dintre numele boierilor prezenţi cu toponimul aşezărilor
de astăzi, Dragoşa (localitatea Frumosu) sau Dămăcuşa (localitatea Moldoviţa),
gândul ne duce la afirmaţia că cei prezenţi erau vecinii teritoriului în dispută.
Dragoşa şi Dămăcuşa vor face parte mai târziu din domeniul Mănăstirii Moldoviţa,
vecin cu cel al Mănăstirii Humor. Mai "au fost mărturie pan Oană" , cel ce a făcut
danie Humorului " seliştea lui Dieniş şi satul unde au fost Tatomir şi Pârtea" şi " pan
Giurgiu de la Frătăuţi " .
Stăpânul acelui " sat de la Salca" era vecin cu stăpânul Frătăuţiului. Satul
Marginea, unul dintre vecinii nordici de astăzi, s-a format abia în 1 776, pe
"
"Prundul ce aparţinea de Volovăţ, iar Suceviţa, peste aproximativ 1 65 de ani, a
devenit mănăstire şi a avut domeniul său începând cu 6 ianuarie 1 5 83 7 • Acel sat "de
la Sol ca" avea, la început de secol al XV -lea, alţi vecini, unul fi ind, cu siguranţă,
marele boier G iurgiu, care îşi avea curţile la Frătăuţi, dar proprietăţi le lui puteau să
mărginească satul.
În concluzie, Crâstea, stăpânul acelui " sat de la Salca" se învecina cu "pan
Giurgiu de la Frătăuţi " , din moment ce acesta este martor la j udecata domnească.
Astfel, credem că suntem îndreptăţiţi să afirmăm că acest Crâstea stăpânea
teritoriul de pe malul stâng al râului Salca, în timp ce fratele acestuia, Vlad, pe cel
de pe malul drept, până la apa Soloneţului.
Referitor la vechimea satului, deducem din document că " satul de la Salca"
exista şi în veacul al XIV-lea8 , din moment ce femeia numită Maicolea avea nu
numai fii, dar şi nepoţi. Tatăl ei, Stoian, "trăieşte în vremea descălecării " şi se pare
că era cred incios domnului, credinţă pentru care a fost răsplătit cu moşia ce se
întindea de la apa Soloneţului până la apa Suceviţei ori până la hotarul cu
Voivodeasa, iar de la proprietăţile lui Dămăncuş şi Dragoş, până la pârâul Voina,
hotarul estic al Cajvanei şi ocolul Volovăţului. E foarte probabi l ca Stoian să fi
venit din Maramureş cu oastea lui Dragoş Vodă, oaste trimisă de regele Ungariei să
alunge cetele de tătari ce bântuiau aceste meleaguri, fiind printre oştenii de frunte,
din moment ce prin 1 375 găsim că satul Crişăneşti din Maramureş a ajuns în
stăpânirea cneazului Ioan zis Stoian9• E interesant că printre urmaşii lui Stoian de Ia
Salca se găseşte şi unul Dragoş, ceea ce ar putea să indice un grad de înrudire cu
voievodul descălecător, ştiut fiind faptul că era obiceiul să se dea la unii copii
numele înaintaşului respectat sau al unei rude iubite. De altfel, legăturile
Maramureşului cu Moldova nu au fost condiţionate niciodată numai de expediţiile
regale şi se făceau prin mai multe trecători, nu numai pe drumurile astăzi asfaltate
şi folosite de mij loacele moderne de transport. Tătari i, atunci când au atacat Rodna,
în martie 1 24 1 , i-au surprins pe apărătorii cetăţii venind prin pasul Rotunda, situat
între Suhard şi Ineu. Drumul aceasta era şi una dintre căile ce lega meleagurile
7

Dimitrie Dan, Mănăstirea Suceviţa, Bucureşti, Tipografia Bucovina, 1 923, p. 1 06.
Erast Costea, op. cit. , p. I l .
9 Radu Popa, Ţara Maramureşului În veacul al XIV-/ea, Bucureşti, Editura Academiei Române,
p. 1 27.
8

1 970,
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noastre de Ardeal şi de Maramureş. "Drumul tătarilor" avea două braţe: unul
pornea de la orăşelul Solca şi urca pe la Pietrele Muierii şi dădea în Sâhliţa, spre
Târşciori şi apoi ieşea la Poiana Mărului; celălalt braţ începea la Marginea, trecea
în sus pe Pârâul Şoarecelui până spre Pietrele Muieri i, dădea în Târşciori şi de aici
în Poiana Mărului. Unite în Poiana Mărului, cele două braţe coborau în pu•1ctul
Craci, unde pârâul Poiana Mărului se unea cu cel al Smidovaticu lui. Apucânc apoi
în jos pe apa Dragoşei, mergea până la Zăvoaiele din mij loc şi ieşea în Câmpul
Dragoşei, mergând alăturea cu Dragoşa până aproape de vărsarea acesteia în
Moldoviţa. De la Gura Dragoşei mergea în sus pe malul stâng al Moldoviţei, până
unde se află astăzi Vatra Moldoviţei, apoi pe la Trei Movile la Sadova şi prin
punctul Piatra Străjii, până la Pojorâta. De la Pojorâta, tot peste vârful muntelui,
ducea la Piatra Sterparului, nu departe de satul de astăzi, C iocăneşti. De aici,
drumul se desfăcea iarăşi în două braţe, un braţ de la Ciocăneşti, trecând apa
Bistriţei Aurii, apuca spre muntele Suhard, până aproape de Poiana Coşnei, nu
departe de satul Coşna, apoi pe muntele Cucureasa, de unde cobora spre Rodna
Nouă şi intra în Ardeal, iar altul, de la Piatra Sterparului, în dreapta, peste culmi de
munţi, prin Cârl ibaba, prin pasul Prislopului şi Borşa, în Maramureş 1 0 . Legăturile
dintre românii de pe cele două versante ale Carpaţilor aveau, la acea v reme, o
îndelungată tradiţie, impl icând totodată relaţii între organismele lor social-pol itice
de tip prestatal . Ele presupuneau prezenţa, cel puţin pe văile afluenţilor din dreapta
râului Suceava, pentru perioade mai lungi sau mai scurte, a unor cete conduse de
cnej ii maramureşeni pe cheltuiala lor sau chiar strămutarea acestora aici, cum e
cazul lui Stoian, tatăl Maicolei 1 1 •
Teritoriul stăpânit de Stoian cuprindea părţi din localităţile de astăzi Humoreni,
Comăneşti, Soloneţul Todireştiului, dar numai cele situate pe malul stâng al râu lui
Soloneţ, de la hotarul cu Pârteştiul până la un afluent al acestuia, pârâul Voina (astăzi
pârâul Odăii sau Hodăii, în Cajvana şi Muscalului, în Soloneţ), Cajvana, Arbore cu
Clit, Botoşana, Poeni-Solca şi Solca. Acest Stoian "trăia în vremea descălicării" ,
poate cam în aceeaşi vreme cu Dieniş ori Tatomir şi Pârtea, în timp ce Ivan vornicul
a fost contemporan cu Vlad Negrul, Crâstea de la Solca, Giurgiu de la Frătăuţi, pan
Dragoş ori Dămăncuş stolnic, domn fiindu-le Alexandru cel Bun.
Mai atragem atenţia şi asupra altei menţiuni documentare: Maicolea era
împreună cu doi fii, dar şi cu doi nepoţi atunci când " s-au j ăluit contra lui Vlad şi
•
contra lui Crâstea din Solca, că acel sat de la Solca, le-a fost lor ocină . . " 1 2
Am avea, până în momentul datării documentului, patru generaţii : cele ale
lui Stoian, Maicolea, ale fi ilor şi nepoţilor acesteia. Dacă ţinem cont că timpul
dintre două generaţii este de aproximativ 20-25 de ani, rezultă că cele afirmate se
.

10
Emil E. Emandi, Contribuţii numismatice la cunoaşterea drumurilor medievale din nordul
Moldovei, în voi. Din activitatea secţiunii Suceava a Societăţii Numismatice Române, Suceava, 1 986 ,
p. 1 1-1 2.
11
Radu Popa, op. cit. , p. 24 1 .
12
Mihai Costăchescu, op. cit. , p. 1 28.
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petreceau, într-adevăr, cu aproximativ un secol în urmă, "în vremea descălicării",
când Stoian se putea să fie . în floarea vârstei şi putea fi răsplătit pentru serviciile
aduse domniei.
Este cert faptul că V lad şi Cârstea au fost fraţi şi se pare că ei sunt totuna cu
Vlad de la Siret şi fratele său Crâstea, ceaşnic, care se întâlnesc uneori chiar şi în
divanul domnesc. Ei vor fi amintiţi alături de aceste proprietăţi şi mai târziu, chiar
prin unele documente din 1 490 şi 1 502 1 3 .
Astfel, în faţa dovezilor aduse de Vlad Negrul din valea Soloneţului şi
Crâstea din valea Salcii, Maicolea şi urmaşii ei renunţă la orice plângere şi nu vor
mai reveni cu pretenţii de proprietate asupra acestor meleaguri 14 •
După câştigarea judecăţii domneşti din 1 4 1 8, nu trece mult şi Vlad şi-a
înstrăinat partea lui, vânzând-o lui Şandru (Alexandru) Gherman, sau poate aceasta
era deja înstrăinată, aşa cum afirmă şi Erast Costea. Acest Gherman era, se pare, un
sas, precum erau şi mulţi alţii, deoarece "din cauza deselor războaie, cea mai mare
parte din boierimea veche a ţării pierea" 1 5 . Sas venit din ţinuturile săseşti sau din
Maramureş? Multe întrebări, puţine răspunsuri.
Despre Alexandru (Şandru) Ghennănescu, Erast Costea consemnează următoarele:
era
stabilit
încă înainte de Alexandru cel Bun, deci înainte de 1 40 1 , în valea
"
Soloneţului, în regiunea Pârteştiului de Jos de astăzi, şi avea în stăpânire o
moşioară la poalele munţilor, care se întindea de la satul de pe Soloneţ şi valea
Voina, de-a lungul pârâului Salca în sus până la pietrele de sub brazi, mai târziu
numite Pietrele Muierii, deci stăpânea aproape toată valea Salcii sau a sării " 16 • De
la acest Gherman (Ghermănescu) "ne-au rămas numiri în regiunea dintre Botuşana
şi Pârteşti " , ca Opcina lui Gherman, Câmpia lui Gherman, Pârâul lui Gherman şi
Şesul lui Gherman 17 • Locul unde îşi avea Vlad Negrul şi apoi Şandru Gherman
curţile a fost fixat deja de Erast Costea, "în regiunea dintre Botuşana şi Pârteşti " .
Cu această ocazie, s-a dat lui Crâstea Goraeţă (fratele său) şi lui Şandru
Gherman, de către Alexandru cel Bun, uricul cu pecete verde, necunoscut astăzi,
dar amintit în documentele ulterioare privind aceste proprietăţi 1 8 •
Am căutat să demonstrăm cu documentele epocii, dar vom apela şi la alte
dovezi scrise ori nescrise, apărute de-a lungul secolelor sau de dată mai recentă,
unde şi-a avut curţile Vlad Negrul şi apoi Şandru Gherman (Ghermănescu), cel ce
i-a cumpărat proprietăţile din această zonă. Locul îl găsim precis determinat de
1 3 Gh. Pîţu, Monografia comunei Cajvana din zorile istoriei şi până la 1 774, lucrare metodica
ştiinţifică prezentată la Iaşi pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământ, lucrare nepublicată,
1 997, p. l 24.
1 4 Erast Costea, op. cit. , p. 1 1 .
1 5 Ibidem, p . 1 2- 1 3 .
1 6 Vezi Fr. A . Wickenhauser, Moldova. II. Geschichte und Urkunden des Klosters Solka,
Czernowitz, 1 877, p. 8, cf. Erast Costea, op. cit. , p. 1 2.
17 Erast Costea, op. cit. , p. 1 2-1 3.
1 8 Ibidem, p. 1 2.
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Erast Costea în lucrarea sa Ctitoria Voevodului Ştefan Tomşa al II-lea de la Salca:
"
" regiunea dintre Botuşana şi Pârteşti .
Pornind de la acest loc, vom putea foarte uşor să înlăturăm eroarea făcută în
identificarea celor două biserici, "a 3 8-a biserică cu popă, pe Soloneţ, la Vlad Negrul
şi a 39-a biserică, cu popă, din jos de Vlad Negrul, unde a fost popa Matii'·, din
documentul dat la Suceava de Ştefan cel Mare şi datat 1 5 martie 1 490 19 • În literatura
de specialitate, N icolae Cojocaru, Pârteştii de Sus, o aşe::are din Bucovina şi
Mugure! Andronic, Evoluţia habitatului uman in bazinul hidrograjic Soloneţ din
paleolitic până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, ele au fost plasate pe teritoriile
satelor actuale Soloneţ şi Todireşti din comuna Todireşti, judeţul Suceava.
Prin acest document, Ştefan cel Mare dă şi întăreşte Sfintei Episcopii de la
Rădăuţi 50 de biserici cu popi, 44 în ţinutul Sucevei şi 6 din cel al Cernăuţiului.
Printre cele 44 de biserici din ţinutul Sucevei, ne reţin atenţia cele situate în
bazinele h idrografice ale râurilor Soloneţ şi Solca, "a 3 8-a biserică, cu popă, pe
Soloneţ, la Vlad Negrul; a 39-a biserică, cu popă, din jos de Vlad Negru l, unde a
fost popă Matii (Matei); a 40-a biserică, cu popă, la gura Soloneţului; a 4 1 -a
biserică, cu popă, la gura Solcăi; a 42-a biserică, cu popă, la gura Costinci; a 43-a
biserică, cu popă, la Bălăceana; a 44-a biserică, cu popă la Costâna, la Dragomir
Juratu "20 . Î n afară de biserica de la Bălăceana, care e identificată după sat, celelalte
sunt identificate după stăpâni sau principalele cursuri de apă.
Să încercăm să le localizăm prin eliminare, începând cu cele la care nu avem
nici un dubiu. Astfel, foarte uşor ne vom da seama că biserica de la Gura Solcăi a
aparţinut viitorului sat medieval Hrinceşti (sat astăzi dispărut), cea de la gura
Soloneţului, viitorului sat Părhăuţi, cea de la gura Costânei, Costânei, cea de la
Dragomir Juratu, satului Berindeşti (sat între Costâna şi Părhăuţi, astăzi de
asemenea dispărut) şi cea de la Bălăceana, cum inserează chiar documentul, satului
Bălăceana. Din cele şapte biserici din zona noastră închinate de măritul Ştefan
Episcopiei de Rădăuţi, cinci le-am localizat foarte uşor, rămânând de localizat doar
două, cele " de la Vlad Negrul " şi cea "mai din jos de Vlad Negrul, unde a fost popa
Matii " .
Toţi cei care au localizat până acum cele două biserici nu s-au strădu it să
descopere adevărul istoric şi s-au grăbit să le plaseze pe teritoriul satelor Soloneţ
sau Todireşti, comuna Todireşti, j udeţul Suceava, asoci indu-1 cu mare uşurinţă pe
V lad cu j udele de atunci al satului şi, chiar mai mult, să-i plaseze reşedinţa pe
teritoriul actual al satului Soloneţ. Pe atunci, însă, o vatră de sat, un punct locuit,
datat în secolul al XV -lea, se afla pe malul drept al râului Soloneţ, acolo unde s-a
descoperit şi material ceramic de tip medieval21 •
19

Ibidem, p. 13.
D.R.H., A, voi. III, p . 1 35-1 39.
2 1 Mugure] Andronic, Evoluţia habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneţ din paleolitic
şi până la sfârşitul secolului al .XV!/1-lea, în "Suceava". Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei,
XXII-XXIII, laşi, Editura Glasul Bucovinei, 1 995-1 996, p. 38 .
20
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După cum se observă uşor ş i din lectura documentelor prezentate, numele
satelor nu erau fixate, vetrele satelor fiind localizate în funcţie de cursurile de apă
şi eventual ii stăpâni. V iitorul sat medieval Cajvana îşi avea hotarul sudic pe apa
Soloneţului şi satul "pe Soloneţ", amintit puţin mai târziu, în 1 5 1 7, era într-adevăr
pe malul stâng, dar pe pârâul Cajvana în sus şi marca comunitatea Cajvanei 22 •
Referitor la satul Soloneţ din Evul Mediu timpuriu, acesta a fost pe partea dreaptă a
Soloneţului, lângă "dealul Grosului unde a existat şi o bisericuţă din lemn" .
Această bisericuţă din lemn nu putea fi "mai din jos de Vlad Negrul", din moment
ce pârâul Voina, care-i mărginea la răsărit moşia, curgea şi curge pe celălalt mal al
râului Soloneţ, cel stâng23 •
Noroc că localnicii au păstrat cu sfinţenie amintirea evenimentelor istorice
locale şi le-au transmis din generaţie în generaţie până astăzi, ajutându-ne la
clarificarea unor astfel de confuzii, voite sau nevoite. Astfel, preotul paroh de la
biserica din Comăneşti - Suceava, consemna, în lucrarea de licenţă din anu l 1 98 1 ,
că "biserica de la Vlad Negrul se pare că a jucat u n rol preponderent în viaţa
spirituală a Pârteştiului24 din primele veacuri ale mileniului II, până se ridică şi la
Pârteşti (de Sus de astăzi) prima biserică a satului"25 .
De aceea, credem că ea trebuie localizată nu departe de hotarul Pârteştilor,
din moment ce credincioşii de aici veneau să se roage la altarul acesteia. El
plasează "a 3 8-a biserică, cu popă, pe Soloneţ, la Vlad Negrul " cam pe unde era
satul vechi Comăneşti 26 .
Profesorul Vasile Boca din Botoşana, un bun cunoscător al istoriei locale
remarca faptul că tradiţia satului a păstrat informaţia că tot în această parte ar fi
existat o cetate pe dealul Bâtcă, iar pe altul, cu care se continuă, pe Ţâvlă ar fi fost
construite curţi boiereşti27 •
Mugure) Andronic, în repertoriul arheologic al fostei comune Botoşana,
consemnează o vatră de sat medieval (secolul al XIV-lea - al XVI-lea) pe tarlaua
Sălişte din Botoşana, de-o parte şi de alta a unui modest afluent de dreapta a
pârâului Botoşana, numit Între hotară sau curăturd8 • Tradiţia locală mai păstrează
informaţia că aici ar fi fost ridicată, pe partea stângă a drumului spre Comăneşti, o
veche bisericuţă din lemn. "Mai din jos", spre răsărit, drept pe dealul Căjvănii, pe
malul stâng al pârâului cu acelaşi nume ca al dealului, Cajvana, tradiţia populară
reţine, din negura veacurilor, legenda clopotului bisericii de pe câmp, 1ar un
document, datat 1 725, menţionează cimitirul bisericii pe o culme de deal.
D./. R., A. Veacul XVI, voi. III, p. 55-56.
Ilie Dan, op. cit. , p. 84.
24 Nichifor Morar, Monografiile parohii/ar din văile Soloneţului şi Solcăi, lucrare de licenţă,
Sibiu, 1 980, p. 80.
25 Gheorghe Pîţu, Satul Comăneşti din zorile istoriei până la 1918, lucrare în manuscris,
Cajvana, 2003, p. 9 1 .
26
Vasile Boca., Monografia satului Botoşana, lucrare în manuscris, 1 974.
27
Nichifor Morar, op. cit. , p. 80.
28
Mugure) Andronic, op. cit. , p. 50.
22

23
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Seliştea satului, pe care o remarcăm lesne şi astăzi, datorită materialului
ceramic de suprafaţă, se continuă cu un platou mărginit de pâraiele Pietrosul şi
Jghiaburi, loc numit La Cruce, unde, în urma săpăturilor arheologice, s-au
descoperit 3 1 de locuinţe datate în cursul secolelor V-VI L aparţinând culturii
Botoşana. Situaţia este identică şi la Cajvana, doar peste deal, unde sel iştile C imp,
Pe Căjvana, Sălişte se continuă cu un platou mărginit de pârâul Cajvana şi · ,ârâul
de la Chirescu, numit dealul Crucii. Cetatea cu curţile lui Vlad Negrul şi cele ale
lui Şandru Gherman, aflate după tradiţia locală pe dealurile numite Bâtcă şi Ţivlă
din Botoşana, selişte puternic marcată de material ceram ic, au putut face necesară
construirea unei biserici încă din acele vremuri de după descălecat. Piatra de aici
ajunge să fie folosită peste veacuri, în secolul al XIX-lea, la construirea bisericii şi
apoi a şcol ii.
Iată cum tradiţia locală vine, alături de materialul arheologic, să clarifice
confuzia creată de documentul medieval scris, care poate nici el nu ar fi fost
confuz, dacă timpul nu ar fi schimbat hotarele şi cadrul geografic. Putem, în final,
afirma cu hotărâre că a 3 8-a biserică, cu popă, la Vlad Negrul, se afla pe teritoriul
numit astăzi sălişte din Botoşana, dar nu departe de hotarul cu Comăneşti şi
Pârteşti . Pe teritoriul Mănăstirii Humor, Vlad Negrul nu se putea aşeza şi nu-l
putem găsi decât pe proprietatea sa, cu siguranţă.
Rămâne de localizat "cea de-a 39-a biserică, cu popă, din jos de Vlad Negrul,
unde a fost popa Matii " . Materialul ceramic deosebit de bogat, teoria câmpurilor,
tradiţia locală şi documentele medievale ne dau certitudinea că nu greşim cu nimic
dacă o localizăm pe teritoriul Cajvanei de astăzi . Numai acest teritoriu este limitat
spre est de pârâul Voina, care se varsă în Soloneţ, ceea ce ne dă siguranţa că pe
acest pârâu a fost hotarul proprietăţi i lui Vlad Negrul şi apoi a lui Şandru Gherman,
deci şi limita estică a " moşioarei " acestora.
Documentul nu consemnează că biserica este pe Soloneţ, ci că s-ar situa
mai
din
jos de V lad Negrul " . " Mai din jos " putea fi şi peste un deal, dar şi în josul
"
râului Soloneţ, deci nu putea să fie altundeva decât pe teritoriul Cajvanei. De Ia
"
" seliştea Botoşanei peste dealul Căjvănii, la nici doi kilometri spre est, este
material ceram ic din abundenţă aparţinând Evului Mediu timpuriu şi clasic
(secolele XI-XII-XV-XVI) pe suprafeţele numite "Câmp " şi " Dealul Cruci i" şi
putem localiza mai multe vetre de sat: "Câmp" , "Pe Căjvana" , " Sălişte" . Pe
_
"
"
ceramic
"Dealul Crucii , care continuă "Câmpul , pe lângă acelaşi material
deosebit de bogat, apar şi câteva fragmente aparţinând culturii Botoşana29 . Se poate
vorbi şi de o vechime a acestei biserici, acolo unde a slujit şi popa Matii (Matei),
probabi l unul dintre primi i preoţi ai aşezării, ori o personalitate a clerului
moldovean, care putea fi contemporan sau chiar anterior lui Vlad Negrul, din
moment ce documentul face menţiunea "unde a fost popa Matii " . Legenda
clopotului de argint de la B iserica de pe Câmp, ascuns de frica tătarilor şi pierdut
29

p.

Gheorghe Pîtu, Monografia comunei Cajvana din zorile istoriei şi până la 1 774,

40.
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pentru totdeauna30, toponimul de Dealul Crucii, păstrat în topomm1a locală şi
astăzi, sunt dovezi sigure, care vin în sprij inul localizării celei de-a 39-a biserici,
închinate de Ştefan cel Mare Episcopiei Rădăuţilor, pe teritoriul de astăzi al
Cajvanei, şi anume, în zona numită Câmp ori Dealul Crucii.
Documentele ulterioare vin în sprijinul acestor localizări . Din documentul
emis la Hârlău, la 1 7 ianuarie 1 5 1 7, de către Bogdan-Vodă, mai aflăm că Luca
Arbore cumpără un sat, "anume Soloneţ şi cu mori în Soloneţ" , pentru 1 680 de
zloţi tătărăşti, de la urmaşii lui Caliian3 1 • Acest Caliian a primit acest sat de la
Ştefan cel Mare şi a dat în schimb "trei sate, anume Cosaceuţi şi Tricinţi şi
Strij acouţi ca să asculte de cetatea Saraca" . Suma plătită de portarul Sucevei
urmaşilor lui Caliian pentru o parte a sătucului Soloneţ de astăzi pare exorbitantă,
din moment ce pentru Salca a plătit 330 de zloţi, iar pentru Arbore, 3 5 0 şi nu se
justifică, din moment ce influenţa acestuia în sfatul domnesc, cât şi asupra
domnitorului, era foarte mare. De altfel, Bogdan moare în acelaşi an 1 5 1 7,
urmându-i la lron unicul său fiu, Ştefăniţă, care era şi minor. Este cert că " satul
Soloneţ şi cu mori în Soloneţ" trebuie să fi avut o întindere mult, mult mai mare,
decât j umătatea sătucului de astăzi şi a fost schimbată de Ştefan cel Mare cu
Caliian, ai cărui urmaşi o vor vinde lui Luca Arbore. Satul era, cu siguranţă,
comunitatea medievală de pe teritoriul Cajvanei, dar pământul era fosta moşie a lui
Vlad Negrul şi apoi a lui Şandru Gherman, revenită în ocolul domnesc în timpul
marelui voievod.
Prima atestare documentară, cea de la 2 mai 1 575, de la Iaşi, din timpul
domnitorului Petru Şchiopul, prin care se împărţeau moşiile şi satele urmaşilor lui
Luca Arbore, evidenţiază că "în partea Mariţii a căzut Hrinceştii cu moară şi
Câjvenii şi Mândăcăuţii cu mori " iar "în partea Odochiei a căzut moşia Soloneţului
cu moară şi Botăşenii şi satul Romancăuţi "32 •
La 28 iulie 1 6 1 5, domnitorul Ştefan Tomşa face danie ctitoriei sale,
mănăstirea Salca, " un sat. . . anume Căjvana, ţinutul Suceava, pe apa Căjvanei unde
cade în Soloneţ, cu tot hotarul, cu tot câmpul . . . " . Un alt document, datat 1 5 aprilie
1 6 1 8, amintea că "am mai dat şi întărit sfintei Mănăstiri Salca, satul Căj venii de la
ţinutul Sucevei, pe pârâul Cajva, unde se varsă în Soloneţ, care iarăşi l-am
cumpărat cu 1 000 ughi, zloţi de aur cu poienile şi fânaţurile . . . "33 • Satul Căjven i i se
afla "pe pârâul Cajva acolo unde se varsă în Soloneţ" şi pentru a păstra hotarele
" s-au j udecat egumenii Mănăstirii Salca în faţa domnitorilor Moldovei
" nesurpate
34
din 1 725 până în 1 78235 , fără a avea niciodată sorţi de izbândă.
De asemenea, un document de pe vremea lui Grigore Ioan Calimachi, datat
8 iulie 1 768, prin care se stabilea hotarul dintre Cajvana şi Soloneţ, găsea ultima
30

Idem, Un secol de învăţământ la Cajvana, Suceava, Editura Evcont, 2000, p. 259-26 1 .
D.I.R., A. Veacul XVI, voi. III, p . 1 06--1 08.
32 Ibidem, p. 280-28 1 .
33 Erast Costea, op. cit. , p. 1 88.
34 Teodor. Balan, op. cit., p. 5 1-52.
3 5 Ibidem, p. 1 62.
31
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selişte a Cajvanei "mai sus, lângă pârâul Cajvana, . . . iar p e vârful unui dâmb
cimitirul biserici i "36 • Locul se cheamă astăzi Dealul Crucii, iar crucea ce a marcat
acest străvechi altar s-a menţinut până la mij locul secolului al XX-lea, fi ind situată
pe locul unde astăzi este locuinţa lui Iluan Gheorghe.
Chiar şi hărţile, militare sau de uz civil, marchează prin semnul specific,
existenţa acestei cruci. Tot pe acest deal, la săparea unei fântân i de către Pascar Ion
a lui Gheorghe, s-au găsit oase şi un craniu, urme ale unui străvechi c imitir.
Multitudinea inelelor din alamă, de factură medievală, descoperite în zonă şi aflate
la muzeul şcolii, vine să sprij ine ideea existenţei unui cimitir şi a unei biserici pe

Dealul Crucii.

Menţionarea celor două biserici, a 3 8-a, "unde a fost Vlad Negrul " (de la
Botoşana) şi a 39-a, "mai din jos de Vlad Negru l, unde a fost popă Matii " (de la
Cajvana), sunt şi indicii sigure asupra mărimii şi vechimii comunităţilor care
puteau să ridice asemenea lăcaşe de cult; în acele vremi când, în mod normal, un
sat avea până la cel mult 26-30 de case. Vechimea vetrelor medievale unde am
localizat cele două biserici, viitoarele sate Botoşana şi Cajvana. poate coborî astfel
în timp, fiind contemporane cu cele ale Pârteştilor, amintiţi la 1 4 1 5, şi a Solcăi,
amintită trei ani mai târziu, pe la 1 4 1 8.
Din mome nt ce Vlad de la Botoşana de astăzi, după documentele evocate, era
contemporan cu Oană sau lvan de la Pârteşti şi Humor, cu Cârstea (Crâstea)
Goraeţă (Horaeţă) de la Solca, cu Dragoş de la Dragoşa, cu Dămăcuş de la
Dămăcuşa ori Giurgiu de la Frătăuţi, putem afirma şi că "popa Matii" (Matei) de la
Cajvana de astăzi putea fi contemporan cu Stoian de la Solca ori cu D ieniş,
Tatomir şi Pârtea de la Pârteşti.
Î mprej urările în care Şandru Gherman sau, mai bine zis, urmaşii săi au
pierdut teritoriile cumpărate de la Vlad Negrul nu se cunosc. Nu s-a descoperit nici
un document care să l impezească această chestiune. Î n mod cert, localitatea ce se
va numi mai târziu Cajvana a făcut parte din ocolul domnesc, a aparţinut lui Ştefan
cel Mare, dovadă fiind nu numai legenda legată de numele satului, dar şi unele
documente ulterioare sau studiile de specialitate ale regretatului istoric din Rădăuţi,
Emil E. Emandi. Concluzia desprinsă, de care suntem convinşi că este cea reală,
este aceea că biserica "a 3 8-a cu popă, pe Soloneţ, la Vlad Negrul " se situa în
"
"regiunea dintre Pârteşti şi Botuşana sau unde este seliştea Botoşanei cu a
Comăneştiului, iar biserica a 39-a cu popă, "mai din jos de Vlad Negrul, unde a
fost popă Matii" (Matei) pe teritoriul numit astăzi Câmp, după legenda bisericii de
aici, sau poate puţin mai sus pe parâul Cajvana, pe Dealul Crucii. Cele două sunt
despărţite de un mic pârâiaş, exact ca la Botoşana. Privite de la distanţă, cele două
localizări au multe elemente de similitudine.
Sub urmaşii lui Luca Arbore, comunităţile de pe teritoriile Botoşanei şi
Cajvanei de astăzi decad şi ajung în stăpâni,rea Mănăstirii Solca, ctitoria lui Ştefan
Tomşa pe la 1 6 1 5 37 •

36 Erast Costea, op. cit., p. 284-287.

37

Ibidem, p. 1 80.
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Acestea sunt dovezile aduse în sprij inul localizări i pe teritoriul Botoşanei şi al
Cajvanei de astăzi a celor două biserici închinate de către Ştefan cel Mare, la 1 5
martie 1 490, Episcopiei de Rădăuţi . Astfel, "a 3 8-a biserică" , cu popă, pe Soloneţ,
la Vlad Negru l; o găsim uşor în stânga drumului spre Comăneşti, în marginea
săliştii Botoşanei şi spre platoul La Cruce, unde şi tradiţia populară păstrează
informaţii despre o bisericuţă de lemn. Deasupra săliştii se înalţă Bâtca, unde
tradiţia spune că ar fi fost cândva o cetate şi ar fi locuit aici primii boieri. De ce nu
Vlad Negrul ? Cea de-a "39-a biserică, cu popă, din jos de Vlad Negrul, unde a fost
popa Matii " , (Matei - n.n.), o localizăm pe malul drept al pârâului Cajvana. O
primă biserică ar fi fost pe Câmp, arsă şi distrusă de tătari, după legendă, şi apoi o
alta, pe Dealul Crucii, al cărei cimitir, peste veacuri, este amintit într-un document
datat 1 725. Ambele selişti, cea a Botoşanei şi cea a Cajvanei, şi ambele biserici
menţionate la 1 490, nu sunt pe apa Soloneţului, ci mai în aval, pe principalii
afluenţi din partea stângă, Botoşana sau Soloneţul Mic şi Cajvana. Expunerea în
faţa soarelui, ca şi formele de relief, sunt aproape identice, zonele fiind şi foarte
bine protejate natural . Î n asemenea zone, ascunse migratorilor, trebuie să vedem
acele romanii populare unde viaţa s-a desfăşurat fără întrerupere, unde dacii
romanizaţi, creştinaţi, au trăit alături de slavii pe care i-au asimilat, dând naştere
neamului românilor. Menţionarea documentară a celor două, alături de alte 48 de
biserici, face ca vechimea acestor aşezări să coboare cel puţin până în veacul
al XIV-lea, iar fragmentele ceramice de secolele XII şi XIII, până în V-VI I de la
Cajvana şi săpăturile arheologice de la Botoşana, duc vechimea acestor aşezări din
epoca feudalismului timpuriu până în perioada genezei poporului român şi mai
departe, în negura vremurilor.
Dacă localizările făcute până acum, la Soloneţ şi Todireşti, ni se par eronate,
la aceste concluzii au contribuit şi atestările documentare ale celor două aşezări,
atestări pe care le redăm în continuare.
Soloneţul mai este amintit, după Luca Arbore, o singură dată, ca moşie ce îi
revenea Odochiei, nepoata lui Arbore, fiica lui Simion logofăt, dar numai într-un
singur document, cel din 3 iulie 1 5 75. Apoi dispare din documente, nu mai e
amintit nici ca moşie în capătul Botoşanei, unde mai târziu se va dezvolta
Comăneştiul, atestat documentar întâia oară la 1 60 1 . Actualul sat Soloneţ, comuna
Todireşti, apare în documente de abia la 1 O mai 1 626, când proprietarul satului,
diacul Simion sau Simionel din So1oneţ38 , primea poruncă de Ia Miron Bamovschi
să cerceteze neînţelegerea ivită pentru două terenuri între un diac din Bălăceana şi
sătenii din I lişeşti 39 şi apoi la 22 apri lie 1 62740, la 3 0 august 1 6334 \ şi pe la 1 634,
alături de fiul lui Constantin, ca martor42 . Î n perioada 1 623-1 627, fiii lui S imionel
38

Teodor Balan, Documente bucovinene, voi. 1, p. 209-228.
D.R.H. , A. Moldova XIX, p. 79-80.
4 0 Ibidem, p. 249-250.
41 D.R.H.. A. Moldova, XXI, p. 456--466.
4 2 Ibidem, XXII, p. 1 22.
39
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din Soloneţ, Nacul, Dociul, Pătraşcu şi Toderaşcu ajung să-şi împartă ocinile lor
din Comăneşti şi Soloneţ şi a patra parte din Dărmăneşti, vânzând o parte din ele
fratelui lor, Constantin43 .
După cum se observă foarte uşor, stăpânii Soloneţului sunt integraţi foarte
bine în viaţa social-economică din dreapta râului Soloneţ, unde era şi <;atu!,
identificat prin fragmentele ceramice de secol XV descoperite în conti1. uarea
locului numit Poiană, la sud de şosea, pe cea de-a doua terasă a râului44 • Ei chiar
domină zona fiind oameni i de încredere ai domnului Moldovei. Tot pe partea
dreaptă a Soloneţului, lângă dealul Grosului, unde a fost şi o biserică din lemn,
identifică satul Soloneţ şi Ilie Dan45 • Profesorul Vasile Butnaru afirmă că a găsit pe
Dealul Grosului urme bogate de chirpici şi ceramică de la sfărşitul secolului al XII-lea
până la sfârşitul secolului al XV-lea46 .
Teritoriile de pe malul stâng aparţin, din 1 6 1 5, mănăstirii Salca şi nu sunt
semnalate nici un fel de neînţelegeri asupra hotarului dintre Soloneţ şi Cajvana.
Este, în toată zona, linişte şi bună înţelegere între stăpâni . Mai târziu, unul d intre
fiii lui Simionel, Nacul, devenit stolnic, donează, la I l februarie 1 675, Soloneţul cu
moară fiului lui, Dumitraşcu paharn ic47 . La 1 725, Dumitraşcu Nacu este atestat ca
mare proprietar, în hotar cu Cajvana, parte a domen iului mănăstirii Salca. Urmaşii
săi, în special Matei Bantăş şi prietenul lui, Simion Tăutul din Comăneşti, vor trece
hotarele proprietăţilor lor peste Soloneţ, pe malul stâng şi le vor fixa prin
Lăzorescul cel Bătrân pe hotarele actuale ale Cajvanei şi Botoşanei cu Soloneţul,
respectiv Comăneştiul. Au început judecăţile în faţa domnitorilor, prin care
egumenii mănăstiri i Salca căutau să-şi recapete proprietăţile " surpate" de
"
" megieşi , j udecăţi care nu se vor rezolva nici după anexarea Bucovinei de către
Imperiu l Habsburgic.
Prin toată această cercetare am căutat să demonstrăm că, datorită faptului că
satul actual Soloneţ, fiind până în secolul al XVIII-lea pe malul drept al pârâului cu
acelaşi nume, nu putem să local izăm "a 3 8-a biserică, cu popă, de la Vlad Negrul"
aici, în acest areal. Acest Vlad stăpânea pământurile din stânga râului Soloneţ, până
la pârâul Voina şi biserica unde se ruga împreună cu ţăranii săi, era aşa cum
menţionează şi documentul din 1 490, lângă curţile sale ("la Vlad Negrul " ).
Todireştiul de pe Soloneţul din ţinutul Sucevei este amintit pentru prima dată
în documentele medievale la 7 martie 1 53 1 , când domnul Moldovei, Petru Rareş, îi
întărea logofătului Gavril Trotuşanul " şi satul, pe Soloneţ, anume Todoreştii şi cu
muntele Toderescul", probabil actualul deal Osoi, cu o altitudine de 424 metri48 •
43

Mugure] Andronic, op. cit, p. 93 .
Ibidem, p. 38.
45 Ilie Dan, op. cit. , p. 84.
4 6 Vasile Butnaru, Dovezi arheologice privind continui/alea de locuire în bazinul Soloneţului,
în perioada antică şi medievală (până în secolul al XVIII-lea), lucrare susţinută pentru acordarea
gradului 1, laşi, 1 994.
4 7 Erast Coste a, op. cit. , p. 2 1 .
�8 D.I.R., A. Moldova, secolul al XVI-lea, 1, Bucureşti, 1 975, p . 324-326.
44
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Logofătul îl cumpăra de la Marena, fiica lui Fădor Piţurca, care-I moştenise de la
Toader Badevici şi va intra în componenţa domeniului său funciar alături de
Berindeşti, Costâna şi Părhăuţi . Este prima menţiune documentară, numele de
Todireşti nefiind menţionat pe nici un alt document până acum, nici pe lista satelor
ce făceau parte din ocolul Sucevei sau din ocolul domnesc, precum Cajvana,
49
Hrinceşti, Costâna ori Hreaţca .
Următoarele atestări documentare apar târziu, la mai bine de un secol de la
prima atestare documentară, la 1 3 aprilie 1 636, cân4 ,e întărea astfel satul Todireşti
lui Ieremie Murguleţ şi fraţilor săi. Vasile Lupu întărea şi el, la 1 3 aprilie 1 64 1 ,
proprietatea asupra satului fraţilor Ieremie, Andrei, Ştefan ş i Ipatie Murguleţ50 •
Moştenirea lui Andrei Murguleţ este menţionată şi la 1 decembrie 1 7 1 1 , în legătură
cu nepoata sa, Maria Humă51 , pentru ca apartenenţa ei să devină foarte
controversată din cauza conflictului iscat în 1 779, între Darie Donici şi ginerele
său, Toma Carp, pe de o parte, şi Alexandru Davide!, pe de alta52 . Todireştiul este
mai mult orientat spre stăpânii lui, care se găsesc la Părhăuţi sau Dărmăneşti, decât
spre Cajvana. Familia Murguleţ o găsim implicată, ca şi stăpânii Soloneţului şi
Comăneştiului, mai mult în evenimentele ce se derulează în dreapta Soloneţului,
unde domina cetatea şi oraşul Sucevei şi nu este n ici un conflict la pârâul Voina,
hotarul Todireştiului cu Cajvana, dar nici un interes spre apus.
Putea să fie "cea de-a 39-a biserică cu popă, din jos de Vlad Negrul, unde a
fost popă Matii " (Matei - n .n.) pe teritoriul Todireştiului? Unde îl localizăm pe
Vlad şi cum era Todireştiul "mai din jos de Vlad Negrul " , din moment ce Soloneţul
va apărea ca sat pe malul drept al râului până în secolul al XVIII-lea? Apoi,
domeniul funciar al lui Gavril Trotuşanul nu a intrat niciodată în contact cu cel al
lui Luca Arbore şi nici cu cel al Mănăstirii Salca. Nimic nu pare să capete o
ordonare logică şi cu atât mai mult tindem să credem că nu greşim cu nimic atunci
când afirmăm că " cea de-a 39 biserică, din jos de Vlad Negrul, unde a fost popă
Matii" se află pe teritoriul Cajvanei, în arealul evidenţiat mai înainte, Câmp şi

Dealul Crucii.

Mutarea capitalei la Iaşi şi ocupaţiile străine din cursul secolelor următoare
fac ca " hotarele să se surpe" şi viaţa să devină nesigură pe aceste meleaguri . Spre
sfârşitul secolului al XVII-lea şi în secolul al XVIII-lea populaţia Moldovei şi apoi
şi a Bucovinei a scăzut mereu, din cauze interne şi externe, aj ungând să aibă mai
puţini locuitori decât pe timpul lui Ştefan cel Mare. Astfel, pentru munca ogoarelor
şi pentru paza drumurilor - două necesităţi a căror împlinire suferea mult din cauza
l ipsei de oameni - s-au permis, în diverse timpuri, aducerea şi aşezarea în ţară a
numeroşi străini, uneori chiar cu acordarea a numeroase avantaje destul de
importante53 •
49

Ibidem.

Teodor Balan, op. cit., III, p. 43.
p. 1 63 .
5 2 Ibidem, VI, p. 278-280.
53 Ilie Dan, op. cit., p. 75.
50

5 1 Ibidem,
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Contributions a la localisation de deux eglises (38 et 39)
de Valea Soloneţului et Solca, dediees par Etienne le Grand
au Eveche de Rădăuţi
(Resume)

L'auteur constate que c'est une erreur d e localiser a Soloneţ ct Todireşti les deux egl i ses (la
38-eme et la 39-eme) edifiees par Etienne le Grand a la fin du XV-cmc siecle et puis dediees au
eveche de Rădăuţi.
Sur la foi des temoignages documentaires, il tire la conclusion que les deux eglises du voivode
modave ont ete situees sur le teritoire des communes Botoşana et Cajvana.

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

FOLCLOR. ETNOGRAFIE. ARHITECTURĂ

DESTINUL FOLCLORULUI ÎN SOCIETATEA DE CONSUM
ELENA CRISTUŞ-PASCANIUC

În 1 953, M ircea Eliade afirma că aproape tot ce a dat mai bun geniul
"
românesc până în prezent, 1-a dat pe n ivelul creaţiei folclorice. Or, se ştie prea bine,
folclorul nu ţine seama de istorie: d impotrivă, o sabotează şi o devalorizează. Î n
orizontul spiritual care e propriu folclorului, istoria echivalează cu efemerul,
nesemnificativul şi iluzoriul. [ . . ] În perspectiva folclorului, istoria e doar un şir de
vane întâmplări, efemere şi precare ca «valurile» şi «apele>>" 1 •
Totuşi, după 1 945, s-a întâmplat nu o dată, ca apele - adesea mâloase - ale
istoriei, politicului şi ideologiei să ducă la devalorizarea folclorului românesc.
Perioada 1 949-1 962 (când a avut loc colectivizarea forţată a agriculturii) a impus
ţăranilor adaptarea la o altă lume, cu alte valori, care nu aveau nimic în comun cu
structura lor sufletească. Dezrădăcinaţi la propriu, mulţi dintre ei au căutat o viaţă
mai bună la oraş. Migrau, de fapt, spre "un ingrat mod de a trăi" , pentru că "aceşti
împătimiţi ai libertăţii [erau] obligaţi să vieţuiască în cuştile de beton ale
socialismului "2 .
Satul tradiţional a fost obligat să renunţe la identitatea sa. Sub asaltul brutal al
istoriei, împreună cu el a dispărut un mod de viaţă specific românesc, iar folclorul,
ca produs spiritual şi fapt social, şi-a pierdut treptat dominaţia asupra vieţii
culturale a satului. Î n 1 97 1 , etnologul Mihai Pop avertiza asupra unor "tendinţe
existente în procesul de creaţie şi reproducere a folclorului, de diminuare a
repertoriului tradiţional "3 ; la fel cum, spre sfârşitul deceniului şapte, cercetătorul
ieşean Petru Ursache îşi exprima convingerea că folclorul nu mai reprezenta o
4
"
"realitate vie , ci trecuse în repertoriul pasiv al tradiţiei •
Î ndepărtarea de mediul originar, pendularea între mediul originar şi cel
adoptiv, cu o configuraţie culturală diferită, au condus şi la modificarea relaţiei
subiectului creator/beneficiar cu tradiţia folclorică. Mai mult, aceasta s-a văzut
.

1 Mircea Eliade, Destinul culturii româneşti, în voi. Profetism românesc, 1, Bucureşti, Editura
", 1 990, p. 38.
Roza
vânturilor
"
2 Ilie Moise, Contribuţii sibiene la cercetarea şi valorificarea culturii populare tradiţionale
(1940-1990), în "Revista de etnografie şi folclor", tomul 36, 1 99 1 , nr. 1-2, p. 34.
3 Mihai Pop, Folclorul în contemporaneitate, în Revista de etnografie şi folclor", tomul 1 6,
"
1 97 1 , nr. 5, p. 353.
4 Petru Ursache, Etnoestetica, laşi, Institutul European, 1 998, p. 8-1 4.

Analele Bucovinei, XI, 1, p. 1 89-1 93, Bucureşti, 2004
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concurată - când nu era, prin dispoziţii politice, pur şi simplu înlocuită - de aşa
numita cultură de masă, supravegheată şi susţinută prin/de agitatorii culturali .
În acest context, orice cercetare în teren a culturii populare tradiţionale, pe
lângă alte p iedici, ridica ş i semne de întrebare privind "efectele pe care un folclor
«militant» le-a putut avea asupra culturii ţărăneşti "5 , puterea ei de rezistenţă la
imixtiunea ideologicului. Venind, în 1 972- 1 973, să cerceteze cultura po�ulară
românească, să-i surprindă resorturile arhaice şi expresi ile specifice de man ifestare,
etnologul francez Jean Cuisenier mărturiseşte că era frământat de întrebarea: "vor
mai fi fi ind încă, în vreun colţ al Carpaţilor, bărbaţi şi femei ce deţin aceste comori
ale oralităţii, narate şi cântate pentru familia şi pentru vecin i i lor, pentru naşteri ş i
pentru morţi, în afara oricărui control ideologic al agenţi lor însărcinaţi cu cultura
de stat?"6
Deşi practicile tradiţionale şi textele populare erau supuse controlului, ele s-au
perpetuat, păstrând, în anum ite zone, fondul arhaic, ca pentru a demonstra că
" oralitatea [ . . . ] a fost, de-a lungul întregii sale istori i, un fenomen opus unei culturi
oficiale, unei societăţi oficiale savante şi totodată opresive"7 . Dar etnologul Jean
Cuisenier tăcea observaţia că această perpetuare a tradiţiei populare originale s-a
datorat şi " menţinerii oarecum artificiale" într-un spaţiu închis, ce nu permitea
comunicarea cu mediul internaţional, european, obligând numai la "privirea
interioară" .
Speculat ideologic, pol itic sau social8 , folclorul - expresie a spiritual ităţii şi a
reflectării în conştiinţă a realităţilor epocii - a suferit mutaţii la nivelul produsului
cultural, al proceselor de creaţie şi circulaţie a mesajelor, cauzate de scoaterea lui
din context, de "înstrăinarea de origini " . Astfel, dacă "într-un anume fel, controlul
manifestărilor populare vechi a constat în a le transforma în spectacol, a le încadra
de către funcţionarii ideologici ai partidului, fapt ce a avut drept consecinţă
ineluctabilă devitalizarea lor, făcându-le să-şi piardă funcţia socială primordială"9,
pe de altă parte a· condus şi la confuzii ce au favorizat apariţia unui folclor cu
sensul de producţie de "kitsch colectiv" (J . Grei mas), în care Marianne Mesnil
vede un "bun demagogic al unei categorii sociale incapabile să-şi creeze proprii le
valori " 1 0 •
5 Marianne Mesnil, Destinul şi traiectoria cercetărilor de etnologie europeană, în volumul
colectiv Marianne Mesnil, Etnologul, între şarpe şi balaur; Marianne Mesnil şi Assia Popova, Eseuri
de mitologie balcanică, [Bucureşti], Editura Paideia, [ 1 997], p. 40.
6 Jean Cuisenier, Memoria Carpaţilor. România milenară: o privire interioară, Cluj, Editura
ECHINOX, 2002, p. 25.
7 Marianne Mesnil, Între raţionalism şi romantism: naşterea unei discipline, în volumul citat,
p. 23.
8 Elena Solunca Moise, În căutarea prezentului continuu, interviu realizat cu dr. Sabina Ispas,
director al Institutului de Etnografie şi Folclor al Academiei Române, în "Academica", anul X, aprilie
1 999, p. 24-25.
9 Ion Pop, Nu putem proiecta în viitor integralitatea culturilor vechi, interviu realizat cu Jean
Cuisenier, publicat în "România literară", anul XXXV, partea a 11-a, nr. 29, 24-30 iulie 2002, p. 28-29.
10 Marianne Mesnil, Destinul şi traiectoria cercetărilor de etnologie europeană, p. 4 1 .
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Considerat în mod abuziv expresie a culturii populare, e l este pus în circulaţie
prin mass-media. Exemplul cel mai la îndemână astăzi: anumite emisiuni de
folclor, gen "Folclorul contraatacă" sau "Folclorul" d ifuzat la Etno TV, care, pe
lângă un public fidel - dar oricum înstrăinat de lumea rurală -, au generat reacţii
categorice de respingere. În articolul Refuz, Speranţa Rădulescu analizează aceste
"
"producţii culturale explicit submentale : "Muzica ce mă indignează este
«folclorul». «Folclorul» este acea muzică populară a mediilor adusă la perfecţiune
sub cârmuirea lui CeauŞescu şi cultivată în ultimii trei-patru ani, cu frenezie
crescândă, de mai toate posturile de televiziune; acea muzică curăţată grijuliu de
asperităţile ţărăniei, previzibilă, dirij ată, «pur românească», m incinoasă şi impusă
tuturor cu o agresivitate care nu se loveşte de nici un zid; acea muzică pe care
culturnicii o califică drept «autentică»" 1 1 •
"
"
"Publicul de bază al acestui "folclor îl identifică Speranţa Rădulescu în
" săteni şi orăşeni cu instrucţie sumară, prea înstrăinaţi de lumea rurală, dar şi prea
străini de civilizaţia urbană" 1 2 •
Tot între aspectele negative ale punerii în circulaţie a creaţiei tradiţionale
este de menţionat minimalizarea folclorului, Radu Niculescu observând că, la
finele secolului XX, "folclorul echivalează îndeobşte nu cu marea poezie, nici cu
marea muzică, ci cu şlagărul şi, în genere, cu un produs cultural principial inferior.
Este o realitate care nu numai că nu poate şi nu trebuie să fie ascunsă, dar s-ar
cuveni investigată sociologic în mod corespunzător" 1 3 .
Şi totuşi, şi la acest sfârşit de secol şi început de nou mileniu, exprimarea
identităţii, majoritare au minoritare, se face prin limbă şi folclor. Folclorul
contemporan rămâne cheia înţelegerii culturale, ideologice, comportamentale a
ceea ce este poporul român între celelalte popoare europene, dar comunicarea prin
imagine şi l imbă este influenţată de "forţele" puternice ale pieţei şi ale globalizării.
De aceea, Jean Cuisenier se simte dator să avertizeze şi să încurajeze în acelaşi
timp: "din pricina schimbărilor care se produc la nivel global, vor dispărea
obişnuinţe şi obiceiuri seculare şi, o dată cu câmpul lor de aplicaţie, normele şi
scopurile îşi vor pierde raţiunea de a fi în ordinea valorilor. Ziduri întregi din
edificiul construit în cultura română riscă să se prăbuşească din cauză că nu [mai]
sunt înţelese de moştenitorii constructorilor. Alte obişnuinţe şi alte obiceiuri, alte
regul i vor prevala, şi dej a se şi impun. Cultura română a înfruntat destule încercări
în cursul istoriei, resursele ei prezente sunt suficient de bogate încât să-şi poată
însuşi inovaţii le şi să investească cu sens practicile şi regulile societăţii actuale în
funcţie de limbajul şi de formele de expresie care îi sunt proprii " 1 4 •
"
1 1 Speranţa Rădulescu, Refuz, în
"România literară , anul XXXV, nr. 25, 26 iunie-2 iulie
2002, p. 3
1 2 Ibidem.
IJ Apud Petru Ursache, Etnoestetica, Iaşi, Editura Institutul European, 1 998, p. 252-253.
1 4 Jean Cuisenier, Memoria Carpaţilor. România milenară: o privire interioară, Cluj, Editura
Echinox, 2002, p. I I I-IV.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

1 92

Elena Cristuş-Pascaniuc

4

Astfel, interrelaţia dintre tradiţie şi inovaţie - care s-a man ifestat d intotdeauna
în cultura populară -, primeşte, la începutul acestui nou mileniu, un impuls ş i o
provocare mai mult. Vorbind despre folclorul contemporan, directorul Institutului
de Etnografie ş i Folclor al Academiei Române, dr. Sabina I spas afirma că "este
unul d intre obiectivele noastre prioritare" , dat fiind faptu l că " societatea modernă e
o societate de tip folcloric [ . . . ] ca formă de informare şi educare, care nu se
desfăşoară într-un cadru organizat şi se face prin transm itere orală - perc..:perea,
receptarea, învăţarea şi reproducerea, cu gradul personal de inovaţie" 1 5 •
Spre deosebi re de peisajul intelectual şi cultural al României de până la 1 989,
în pragul mileniului trei, conceptul de folclor poate fi definit ca un câmp mult mai
vast de realităţi, deoarece " în societatea contemporană are loc un fenomen de
cultură orală - accesul la Internet sau sistemul de informare prin televiziune.
Folclorul nu este nimic altceva decât interacţia audiovizuală. Există folclor pentru
fiecare categorie socio-profesională. Acum avem acces la informaţia planetară care
aduce, întotdeauna, ceva nou, pornind din toate zonele planetei şi la care au acces cei
care sunt racordaţi la acest sistem informatic. [ . . . ] Omul societăţii contemporane
este un i ndivid folcloric, care, dacă nu are n işte surse de informare bine echi librate,
se poate aliena" 16 •
Raportat la societatea de consum, folclorul este supus ş i el unei "faze de
tranziţie" , caracterizată de preluarea modelelor citadine în obiceiuri, forme poetice,
mij loace de informaţie, port, arhitectură. În societatea de consum vorbim despre
folclor bun de consum, o realitate pe care etnologul român M ihai Pop o definea prin
comparaţie cu folclorul tradiţional astfel: "Folclorul tradiţional este creaţie.[ . . . ]
Mediile folclorice tradiţionale au un l imbaj folcloric propriu, un cod al mij loacelor de
expresie cu ajutorul cărora transmit pe plan sacral, ceremonia( sau artistic, diferitele
mesaje, . . . semne cu semnificaţie proprie în ampiui sistem al semioticii populare.
[ . ] Folclorul bun de consum este înainte de toate o reproducere a folclorului
tradiţional. O reproducere mai mult sau mai puţin fidelă, în raport cu rosturile pe care
le are în sistemul actual al consumului de bunuri culturale, cu ocaziile în care se
consumă, cu med iile care urmează să-I consume şi cu cei care îl reproduc" 1 7 •
"
"Reproducătorii , cei care fac accesibile gustului receptorilor/beneficiarilor din
mediul c itadin obiceiurile şi textele folclorice - devenite inaccesibile în condiţiile
vieţii de Ia oraş -, remodelându-le pentru a le oferi din nou consumului, corespund
cel mai bine conceptului de societate de consum.
'
Este o modalitate de a apela la memoria colectivă, întreprinsă şi de cercetător
pentru că "activizarea memoriei e una care caută adevărul. Noi trebuie ·să facem
această muncă de rememorare, să luăm acest trecut şi să-I considerăm ca trecut, ca
. .

1 5 Elena Solunca Moise, În căutarea prezentului continuu, interviu realizat cu dr. Sabina I spas,
director al Institutului de Etnografie şi Folclor al Academiei Române, în "Academica" , anul X, aprilie
1 999, p. 25.
1 6 Ibidem.
17 Mihai Pop, art. cit. , p. 355.
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să vedem cum putem să extragem din el puteri de reînnoire şi să scoatem din el
capacitatea noastră de a ne proiecta în viitor. Dar nu putem proiecta în viitor
integral itatea culturilor vechi, ci numai anumite aspecte ale acestor culturi. Prin
urmare, avem de făcut, prin această cercetare a memoriei, o selecţie . . . legitimă, iar
dacă neglij ăm această cercetare a memoriei şi acest exerciţiu al selectării, vom rata
misiunea de a construi un proiect de viitor" 1 8 •
L'avenir du folldore dans la societe de consommation
(Resume)

L'auteur reprend dans cet article un vieux probleme, sur lequel on debat depuis le debut du
XX-eme siecle: l 'existence, l'avenir (ou la disparition) du folklore dans la societe de consommation.
Ancienne forme d'expression de la spiritualite et de la culture traditionnele, le folklore a du etablir
avec la societe moderne divers relations (meme politiques!), il a perdu des fonctions et significations
ancestrales, en recevant d'autres valeurs (de spectacle, par exemple), il est mis en relation avec la
nouvelle theorie de l'information (emetteur/createur-recepteur, message) et de ce point de vue a ete
analyse par plusieurs etnologues et hommes de sciences etrangers et roumains, parmi lesquels Arnold
van Gennep, Andre Varagnac, Marianne Mesnil, Jean Cuisenier, Ovid Densusianu, Mircea Eliade,
Mihai Pop, Radu Niculescu, Grigore Smeu, Petru Ursache.

18

Ion Pop, Nu putem proiecta in viitor integralitatea culturilor vechi, interviu realizat cu Jean
Cuisenier, publicat în "România literară" , anul XXXV, partea a 11-a, nr. 29, 24-30 iulie 2002, p. 29.
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ŞTEFAN CEL MARE
ÎN LEGENDELE POPORULUI ROMÂN
VASILE I. SCHIPOR

" Pe-a veacurilor cale-ntunecoasă 1 Te-a însoţit, martirule popor, 1 Lumina unui
înger păzitor. 1 Etern primăvăratică, duioasă, 11 A-nviorat ea pururi al tău dor 1
Şi te-a ferit pe eline lunecoasă 1 Să nu cazi în vâltoarea fioroasă 1 A disperării.
Scut ocrotitor 11 Ţi-a fost şi El din Putna te îmbie: 1 De vrei tu viitorul tău să
fie 1 Zi vecinică cu soare mângăios, 11 Te roagă Domnului şi te închină, 1 Căci
viaţa-ti dă numai a Lui lumină, 1 Lumina sfintei legi a lui Christos! " 1

"
Alecu Russo
"Dacă vrem să aflăm cine am fost şi cine suntem , mărturiseşte
( 1 8 1 9-1 859) în studiul Poezia poporală, tipărit postum2 , "poezia popoarelor
trebuie să fie obiectul studiilor noastre serioase"3 . Pentru acest remarcabi l
memorialist, " poet a l naturii şi a l trecutului "4 , "mesianic pozitiv"5 , înflăcărat
susţinător al "duhului de deşteptare" a naţiei, "ostaş al propăşirii " - cum se
confesează în Studie moldovană, 1 85 1 6 - pentru adevărata renaştere a valorilor
naţionale, "datinile, poveştile, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor"7 • Acestea
conservă "întâia fază a civilizaţiei unui neam"8 , oferind cercetătorului modern
"
"notiţe preţioase referitoare la cultura şi civilizaţia noastră tradiţională (relaţii
politice şi comerciale, starea morală, obiceiurile vieţii intime, psihologie, eroi,
geniul artistic al poporului)9 •
1 Constantin Morariu, Sonet, în Junimea literară" , Cernăuţi, anul I, nr. 7-8, iulie-august, 1 904,
"
p. 1 04 (număr festiv realizat cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare).
2 Alecu Russo, Piatra-Teiului. Scrieri alese, ediţie îngrij ită şi prefaţată de Geo Şerban,
Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1 967, p. 272.
3 Ibidem.
4 Geo Şerban, Prefaţă la volumul Piatra-Teiului. Scrieri alese, Bucureşti, Editura pentru
Literatură, 1 967, p. VIII.
5 George Călinescu, Mesianicii pozitivi, 1 840-1848. Constituirea spiritului critic, în voi.
Istoria literaturii române de la origini până în prezent. ediţia a Il-a, revăzută şi adăugită de Al. Piru,
Bucureşti, Editura Minerva, 1 982, p. 1 9 1- 1 94.
6 Alecu Russo, op. cit., p. 1 8 .
7 1dem, Poezia poporală, ibidem. p. 267.
8 Ibidem, p. 268.
9 Ibidem. p. 272.
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http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Vasile 1. Schipor

1 96

2

Pentru Alecu Russo, "om al începutului de drum" 10 , ca mai toţi romanticii
generaţiei de la 1 848, "fără trecut, societăţile sunt şchioape" , " naţiile care au
pierdut şirul obiceiurilor părinteşti sunt naţii fără rădăcini, nestatornice" ' ' . De
aceea, el crede în 1 855, cu " sufletul proaspăt" al confraţilor angrenaţi în
12
"
o datorie sfântă, fiească şi naţională
"occidentalizarea Principatelor , că "avem
[de] a culege odoarele vieţei părinteşti " 13 şi că " spiritul public" al epocii trebu ie să
se îndrepte spre " izvorul adevărat" , spre "tradiţiile şi obiceiurile pământului. unde
stau ascunse încă şi formele, şi stilul" : " De aş fi poet, aş culege mitologia română,
care-i frumoasă ca şi aceea latină sau greacă; de aş fi istoric, aş străbate prin toate
bordeiele, să descopăr o amintire sau o rugină de armă; de aş fi gramatic [lingvist,
cercetător al limbii], aş călători pe toate malurile româneşti şi aş culege l imba" - " o
limbă plămădită două mii de ani în lacrimi, în sânge, în căutătura stelelor şi a
naturei " 14 •
În anevoioasa întreprindere de recuperare a chipului trecutului " - crede
"
acelaşi Alecu Russo - "cânticele [ . . . ] obiceiuri[le] şi credinţe[le], care s-au dus şi
n-or mai veni, sunt legate c-o viaţă politică şi morală obştească" , urzind deopotrivă
"
" istoria filosofică a vremurilor trecute şi introducţia vremei nouă , amândouă
deprinse la " izvorul adevărat, la şcoala trebilor, a nevoilor şi a istoriei neamului " 1 5 ,
sub semnul românismului etern, prin studiu temeinic, râvnă, idei generoase,
j udecată dreaptă a lucrurilor, măsură, spirit critic - " dritul obştesc" care adevereşte
valoarea 16 •
10

Paul Comea, Oamenii începutului de drum. Studii şi cercetări asupra epocii paşoptiste,
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1 974.
1 1 Alecu Russo, Cugetări, 1 855, ibidem, p. 42.
12
Cf. Al. Husar, Ideea europeană sau noi şi Europa (istorie, cultură, civilizaţie), laşi,
Institutul European - Chişinău, Editura Hyperion, 1 993, care notează, printre altele: .,La o răscruce de
vânturi (nici prima, nici ultima în istorie) - bătând din toate punctele cardinale, din vest şi din est, din
nord şi din sud, într-un veac de tranziţie şi interferenţe între noi şi Europa - fără a li se sustrage, ci cu
faţa la vânturi, adânc [înfipţi] în solul ţării, [ei] caută un punct de orientare în istorie, în vechile
cronici, în cetăţile antice, în datini, în folclor, în tezaurul spiritual al poporului, în proverbele şi
doinele lui [ . . . ], în geniul naţional, marea descoperire a veacului [lor]" (p. 1 37).
13 Ibidem, p. 43.
1 4 Ibidem, p. 44.
1 5 Ibidem, p. 57.
1 6 Ibidem. p. 58-60, 63. Profilul generaţiei de la mijlocul veacului al XIX-lea, aşa cum îl
(re)dcfineşte profesorul ieşean Alexandru Husar, este interesant, în principalele sale atribute caracteriale, şi
pentru generaţia de astăzi, prinsă într-un asemănător "focar vital al istoriei". Mai toţi scriitorii acestei epoci
sunt "oameni ai timpului lor şi ai unei epoci de tranziţie" (p. 1 26), de o ,,rară efervescenţă şi receptivitate"
(p. 1 3 1 ). "Atenţi la vuietul epocii lor" (p. 228), aceştia se afirmă prin scris, dar şi în viaţa publică a
Principatelor, ca "oameni iubitori de umanitate şi de progres" (p. 229), fascinaţi de libertatea naţiei lor, dar
şi de libertatea ca "proprietate comună pentru omenirea întreagă" (p. 226). Entuziasmul, "participarea caldă
la eveniment", "adeziunea deplină la fenomen", mobilitatea de spirit, "stilul înalt bărbătesc, energic
mişcând prin armonie şi naturaleţe" (p. 225), spiritul critic profund şi robust sunt susţinute de un rar
patriotism. Scrisul acestei generaţii devine, astfel, un superb elogiu adus propăşirii prin cultură: "Dorul
învăţăturilor [ . . . ] înfrăţeşte pe locuitorii unei ţări întru câştigarea acestei moralnice avuţii, prin care o
naţiune se face puternică şi fericită", în necontenita sa lucrare pentru "sporul bunelor învăţături" (p. 1 26).
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"
"
"Datoria sfântă de a culege "odoarele vieţii părinteşti pentru recuperarea
"
"
"chipului trecutului şi " introducţia vremei nouă o împlinesc, de-a lungul timpului,
numeroşi "ostaşi ai propăşirii " noastre culturale, preoţi, învăţători, profesori, tipografi,
scri itori . De la Alecu Russo şi până aproape de noi, legendele exercită asupra lor o
adevărată fascinaţie, alături de alte specii (balade, basme, colinde, proverbe) ori genuri
(teatrul folcloric, de exemplu). Culese din toate provinciile româneşti, legendele se
tipăresc în periodice ("Foaia Societăţii pentru Literatura şi Cultura Română în
Bucovina" , Cernăuţi, 1 865-1 869; " Şezătoarea" , Fălticeni, 1 892-1 899, 1 90 1 - 1 905,
1 907-1 9 1 6, 1 922-1 93 1 ; "Albina" , revistă enciclopedică populară, B ucureşti,
1 897- 1 9 1 6, 1 922-1 928, 1 933-1 937; " Semănătorul" , Bucureşti, 1 90 1 -1 9 1 0;
"
"
"Junimea literară , Cernăuţi, Suceava, 1 904-1 9 1 4, 1 925-1 939; "Ion Creangă ,
"
"
Bârlad, 1 908-192 1 ; "Ghiluşul , Balota - Dolj, 1 9 1 2-1 9 1 4; "Izvoraşul , Bistriţa 
Mehedinţi, 1 9 1 9-1 940; "Tudor Pamfile", Dorohoi, 1 923- 1 928) , "Doina" , Jorăşti şi
Braniştea - Covurlui, 1 928-1 930, "Anuarul Arhivei de Folklor" , Cluj şi Sibiu,
1 932-1 945 ), în calendare şi almanahuri ("Amicul poporului" , Sibiu, 1 86 1-1 94 1 ;
"
"Calendariu. . . Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina ,
Cernăuţi, 1 874-1 885; "Calendarul basmelor şi legendelor populare române",
Bucureşti, 1 875-1 895; "Călindariul poporului bucovinean", Cernăuţi, 1 888-1 9 1 3 ;
"
"Calendarul revistei de l imbă, literatură ş i artă populară " Ion Creangă , Bârlad,
"
1 9 1 1-1 9 1 4, "Calendarul Asociaţi unii . . . , Sibiu, 1 9 1 2-1 948; "Calendarul copiilor",
Cernăuţi, 1 909-19 14; "Aimanach literar" , Cernăuţi, 1 905 ) 1 7 •
Timp de peste un secol, legendele şi mai cu seamă cele istorice se tipăresc în
culegeri şi antologii: V. A. Urechia [Vasile Alexandrescu], Legende române,
Bucureşti, 1 89 1 ; Simion Florea Marian, Tradiţii poporane române din Bucovina,
Bucureşti, 1 895; Simion Teodorescu-Kirileanu, Ştefan Vodă cel Mare şi Sfânt.
Istorisiri şi cântece populare, Focşani, 1 903 şi Amintiri ale poporului despre
Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1 904; Teodor A. Bogdan, Ştefan cel Mare. Tradiţii,
legende, balade, colinde ş.a. culese din gura poporului, Braşov, 1 904; Ovid
Densusianu, Tradiţii şi legende populare, Bucureşti, f.a.; C. Rădulescu-Codin, Din
trecutul nostru. Legende, tradiţii şi amintiri istorice, Bucureşti, f.a., Legende,
tradiţii şi amintiri istorice adunate din Oltenia şi Muscel, Bucureşti, 1 9 1 O, Îngerul
românului. Poveşti şi legende din popor, Bucureşti, 1 9 1 3 ; Dumitru Furtună,
Firicele de iarbă. Povestiri şi legende româneşti, Bucureşti, 1 9 1 4; Tudor Pamfile,
Firişoare de aur. Povestiri şi legende din popor, Bucureşti, f.a. şi Mănunchi nou de
povestiri populare cu privire la Ştefan cel Mare, Chişinău, 1 9 1 9; Victor Lazăr,
17 l. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti, 1 790-1990, editia a II-a revizuită şi
completată, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1 996, p. 1 95, 458, 20-2 1 , 438-440, 247,
239, 2 1 5, 24 1 , 486, 1 54, 4 1-42; Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Calendare şi almanahuri
româneşti, 1 731-1918. Dicţionar bibliografic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 9 8 1 ,
p. 1 4 1 - 1 5 8, 565-569, 262-264, 490-495, 521-525, 253-257, 283-284, 85-86; Gheorghe Vrabie,
Folcloristica română. Evoluţie, curente, metode, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1 968, p. 2 7 1 278. 287-299; Vasile l. Schipor, Calendarele ş i răspândirea literaturii în spaţiul etnocultural
românesc, în "Analele Bucovinei ", Bucureşti, anul III, nr. 1 , 1 996, p. 53-70.
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Legende istorice de pe pământul României, Cluj, 1 922; Simion Hârnea, Povestea
Vrancei. Legende, povestiri şi note istorice, Focşani, 1 926; Alexandru Vasiliu,
Poveşti şi legende, Bucureşti, 1 928; Petre Ispirescu, Istoria lui Ştefan cel Mare şi
Bun şi alte povestiri despre El, Bucureşti, f.a. şi Poveşti de!>pre Vlad- Vodă Ţepeş,
Cernăuţi, 1 936; Vasile Adăscăliţei, De la Dragoş la Cuza Vodâ. Legende populare
româneşti, Antologie, prefaţă şi note -, Bucureşti, 1 966; Petru Rezuş, Dc,chiţa
împărătiţa. Basme şi poezii populare din Ţara de Sus, culegere în care sunt incluse
şi şapte legende, printre care, Ştefan cel Mare şi voinicul cel sărac, legendă reţinută
de folclorişti pentru "frumuseţea mesajului ", Bucureşti, 1 972; Tony Brill, Legende
populare româneşti, I, ediţie critică, Bucureşti, 1 98 1 ; Octav Păun, Silviu Angelescu,
Legende populare româneşti, ediţie îngrij ită de -, Bucureşti, 1 983; Fost-au acest
Ştefan Vodă, antologie de folclor, studiu, note şi bibliografie de Ion Filipciuc, Iaşi,
1 984; Vasile Adăscăliţei, De la Dragoş la Cuza- Vodă. Legende populare istorice
româneşti, Antologie, prefaţă şi note de -, Bucureşti, 1 988; Nicolae Coj ocaru,
Ştefan cel Mare şi Sfânt. Legende, Bucureşti, 1 992. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 15042004. Portret în legendă, antologie, Mănăstirea Putna, 2003 .

Legenda reprezintă "un corpus de texte folclorice" cu un statut aparte, o
"
"formă de bază a naraţiunii folclorice , ocupând "o poziţie limitrofă în sistemul
creaţiilor orale" în proză şi în versuri 1 8 • Cum evidenţiază de-a lungul timpului
exegeţii săi, legenda "are aproape autoritatea istoriei " (Jacob Grimm)19, este "o
arhivă a preistoriei omenirii " (Reinhold Kolheri0, o "formă esenţială şi arhetipală a
epicului, depozitară a istoriei umanităţii ", o " superstiţie dramatizată" (Karl
Werhman)2 1 • Legenda aparţine "învăţături i necritice naive a folclorului " (Friedrich
Ranke)22 , se distinge prin caracter didactic (Theodor Benfey)23 şi comunică "o
filosofie incipientă", "o protofilosofie" (Nicolae Cartojanl\ fiind "un complement
documentar al istoriei " (V.A. Urechiai5, "o formă poetică de asumare a vieţi i "26 •
Spre deosebire de mit, cu care o identifică unele cercetări, legenda are un caracter
profan, nonritual, individual, timpul acţiunii situându-se de cele mai multe ori în
istorie2 7 •
18

Cf. Legende populare româneşti, editie îngrij ită de Octav Păun şi Silviu Angelescu, studiu
introductiv de Octav Păun, postfată de Silviu Angelescu, Bucureşti, Editura Albatros, 1 983, p. V-XLVI,
23 1-255.
1
9 Ibidem, p. XXX-XXXI.
20 Ibidem, p. XXXI.
2 1 Ibidem.
22 1bidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Cf. Vasile Adăscălitei, De la Dragoş la Cuza Vodă. Legende populare româneşti, Bucureşti,
Editura pentru Literatură, 1 966, p. 1-23 şi, de acelaşi autor, De la Dragoş la Cuza- Vodă. Legende
populare istorice româneşti, Bucureşti, Editura Minerva, 1 988, p. V-XVIII.
26 Silviu Angelescu, Poetica legendei, în voi. Legende populare româneşti, 1 983, p. 244.
27 Ibidem, p. XXXII-XXXlll.
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Legenda se bazează pe evenimente al căror sens social şi ritualic este actual.
Este extrem de variabilă, sensibilă la nevoile locale sau imediate care modifică şi
reformulează atât naraţiunea cât şi mesajul pe care îl comunică. În legendă, lumea
fabuloasă este continuu inundată de adevărurile cotidianului, scopul narativ fi ind
transmiterea unei tradiţii, a unei învăţături prin întâmplări frecvent ieşite din
comun: "Ceea ce îl preocupă pe povestitor, intenţia întregii sale construcţii, este de
a marca exemplaritatea unui personaj, dimensiunea eroică a acestuia"28 • Neavând
forme fixate, legenda împrumută, în bună măsură, structuri narative care aparţin
altor categorii folclorice din proza populară (basmul, snoava, povestirea)29, care
circulă în folclor sub acelaşi nume, " povestea" , deoarece conştiinţa folclorică nu
realizează deosebirea terminologică între diferitele forme de naraţiune30 • Legenda
este o "voce a trecutului " , în care acesta este privit ca " izvor pur al întregi i
existenţe" , în raport cu vi itorul, înfăţişat sub forma escatologiei3 1 . Prin inversiune
istorică, în legendă gândirea mitologică şi artistică plasează în trecut diverse
categorii: idealul, dreptatea, perfecţiunea, starea de armonie a omului şi societăţii32 .
Prezentul povestirii ( "în ziua de astăzi" ) şi trecutul evenimentului povestit
( "atunci " , "demult" ) se constituie în "câmpuri de tensiune" inegale ca putere.
Conectarea acestora, ca normă poetică a legendei, evidenţiază o " insuficienţă a
prezentului " , incapabil să semnifice prin el însuşi : " Semnificaţia dă întregul rost al
construcţiei epice, nu prin adevărul ei, ci prin faptul că dă sens unei forme" prin
"
"
"33
" retorsiune poetică , "conversiune simbolică şi " remodelare • Consecinţa
"
"
" retorsiunii poetice este "deformarea sistematică a realului , proces ce presupune
mistificare, camuflare, stâlcire ori înfrumuseţare a faptului devenit " subiect al
comunicării sociale" , urmărind permanent obţinerea unei semnificaţii34 •
Trecută în categoria " formelor simple" , alături de basm şi povestire, fiecare
având o poetică proprie şi comunicând "atitudini estetice de asumare a realului"
(evaziune, corectare, implicare), în cadrul cărora se situează într-o " serie
regresivă"35 , legenda are capacitatea de a re-crea lumea36 . Trei elemente concură la
re-crearea universului, reprezentând "elementele structurale" ale formelor epice:
personajul, spaţiul şi acţiunea37 •
28

Silviu Angelescu, Poetica legendei, ibidem, p. 243.
Ibidem, p. XXXIII.
10 Ovidiu Bârlea, Folclorul românesc, Bucureşti, Editura Minerva, 1 98 1 , p. 45.
1 1 Ibidem, p. XXXVI.
32 Cf. Mihail Bahtin, Probleme de literatură şi estetică, Bucureşti, Editura Univers, 1 982,
p. 366-370.
JJ Silviu Angelescu, Poetica legendei, în voi. Legende populare româneşti, 1 983, p. 242-244,
250; vezi şi O vid Densusianu, Folclorul. Cum trebuie înţeles, Bucureşti, 1 9 1 O.
"
14 Ibidem, p. 242-244, 250, lucrări ce analizează "mecanica complexă şi subtilă a îndepărtă
ri1or şi conversiunii ce funcţionează în legendă, evidenţiind distanţa dintre "realul istoric" şi "realul
poetic" din povestirea de tip "legendă" .
15 Ibidem, p. 254.
16
Cf. Legende populare româneşti, 1 983, p. XXXVIII.
17 Cf. Wolfgang Kayser, Opera literară. O introducere in ştiinţa literaturii, traducere şi note
de H.R. Radian, cuvânt înainte de Mihai Pop, Bucureşti, Editura Univers, 1 979, p. 495--500.
29
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D intre tipurile de legende (I etiologice, cosmogonice, solare, escatologice;
II
istorice sau despre istoria civilizaţiei ; III
m itologice; IV - hagiografice,
religioase), cele care interesează cel mai mult pe istorici, folclorişti, etnologi sunt
cele privitoare la întemeierea ţărilor româneşti, cultivând două motive principale:
vânătoarea rituală şi descoperirea unei ţări necunoscute, amândouă subsumate
mitului originii38 • Dintre domnitori, legendari ori atestaţi documentar (Dngoş
Vodă, Negru-Vodă, Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Ioan Corvin, Matei C xvin,
Petru Rareş, M ihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu), două figuri domină
naraţiunea de tip legendar: Ştefan cel Mare şi Cuza-Vodă. Numele şi faptele
acestor doi domn itori au exercitat o fascinaţie aparte asupra român ilor39 .
Secvenţele narative ale legendelor despre Ştefan cel Mare formează un
ansamblu care învederează o biografie exemplară40 . Tradiţiile despre Ştefan cel Mare
transmise prin legendă tind să realizeze un adevărat B ildungsroman, în care
materialul legendei interferează deseori cu elemente din l iteratura cultă4 1 • Ca peste tot
în legenda istorică, Ştefan cel Mare apare în ipostaza de erou civilizator şi
întemeietor de forme culturale, care întronează ordinea în viaţa socială. Manifestând
preferinţe pentru portretul clasic, naratorii anonimi sunt tributari modului de
portretizare cunoscut din istoriografia secolelor XVII-XVIII 42 . În spaţiul legendei,
Ştefan-Vodă apare ca domn ("domn mare întru toate", "cel mai mare domn al
Moldovei ", "domnul cel vestit"), împărat ("împărat vestit de curajos şi lăudat de
oameni pentru hărnicia şi tragerea de inimă ce o avea către ţara lui ", "împărat mare şi
fără seamăn", "împărat mare şi vestit"), prinţ şi crai ("craiul moldovenilor")43 •
Formarea sa, "devenirea întru devenire'.44 , este ilustrată de mai mulţi autori
de antologii şi, în mod deosebit, de Simion Teodorescu-Kirileanu ( 1 903), Vasile
-

-

-

38 Cf. Legende populare româneşti, 1 983, p. XXI ; Mircea El iade, De la Zalmoxis la Gengis
Khan. traducere de Maria şi Cezar lvănescu, Bucureşti, Editura Univers, 1 980, p. 1 36-1 5 5 .
39 Cf. Vasile Adăscăliţei, Pref
aţă la voi. De la Dragoş la Cuza Vodă. Legende populare
româneşti, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1 966, p. 1-23. Vezi şi Octav Păun, Introducere la voi.
Legende populare româneşti, Bucureşri, Editura Albatros, 1 983, p. XXII.
4 ° Cf. Vasile Adăscăliţei, Legendele lui Vodă Ştefan, în voi. Românitatea de Sus. Repere
etnologice, prefaţă Vasile 1. Schipor, postfală Victor Iosif, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2004, p. 1 00-102.
4 1 Ibidem, p. XXII.
42 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Ediţie îngrij ită, studiu introductiv, indice şi
glosar de P.P. Panaitescu, Bucureşti, ESPLA, 1 958; Ion Neculce, Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi
O samă de cuvinte, ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura
Minerva, 1 982, p. 1 06-1 1 O; Vasile Schi por, Ion Neculce şi constanta moldovenească a povestirii, în
"
"Analele Bucovinei , Bucureşti, anul I, nr. 1 , 1 994, p. 1 79-1 85.
43 Ştefan cel Mare şi Sfânt, în voi. Ştefan Vodă cel Mare şi Sfânt. Istorisiri şi cântece populare
strânse la un loc de S. Teodorescu-Kirileanu, Focşani, Tipografia "Aurora" - Gh. A. Diaconescu,
1 903, p. 1 6 .
44 Cf. Constantin Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească, Bucureşti, Editura
Eminescu, 1 987, p. 52-5 3 : "Noi nu avem un termen pentru facerea şi prefacerea lucrurilor. [ . . . ] Am fi
putut spune [ . . . ] devenirea întru devenire, [ . . . ] devenirea întru fiinţă a lumii [româneşti] cu gândul
către om, care vine în mijlocul ei ca o fAptură însoţitoare a lumii, oglinditoare a ei, [ . . . ] ca o fAptură
sortită, prin fapta ei, să strămute lumea într-o nouă întruchipare" .
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Adăscăliţei ( 1 988) şi de autorii ediţiei de la Putna (2003/2004). Sub semnul
atotputemiciei tradiţiei orale, legendele consacrate lui Ştefan cel Mare sunt marcate,
ca de altfel întreaga producţie a speciei, de "formule de deschidere" impuse de
convenţia estetică: "se zice că", [se] zice că", "povestesc bătrânii că", "oamenii aşa
povestesc", "tradiţia spune că", "bătrânii bătrânilor noştri istoriseau", " lumea crede
că", "strămoşii ne-au povestit că", "moşi de strămoşii noştri povestesc că", "se
povesteşte că", "aşa se aude din oameni vechi şi bătrâni", "într-adevăr nu se ştie,
numai oameni i aşa povestesc' "'5 • Acestea îndeplinesc funcţia de a fixa în timp
evenimentul epic şi au uneori la sfârşitul povestirii un "corelativ logic" , prin care
"
"
"realul prezentului îşi extrage semnificaţia din "trecutul legendar : "din vremea
"
aceea", "de atunci şi până în ziua de astăzi , "de atunci se zice", "de atunci şi până
astăzi " . Ipostazele eroului se impun mai cu seamă prin s ingularizare, ca procedeu
general în folclor: "Unul singur a fost Ştefan-Vodă şi, dacă a fost să fie om mare, a
dat semne de mic"46 ; "Aşa era şi Ştefan-Vodă, cine vrea să ştie: înţelept, isteţ,
inimos şi viteaz cum n-a mai fost altul pe timpul lui, de-ai fi umblat să cauţi lumea
lungiş şi curmeziş'"'7 ; "Se zice că Ştefan-Vodă era, după cum am auzit istorisindu
se din moşi strămoşi, omul cel mai înţelept, mai isteţ, mai vestit şi mai tare dintre
toţi împăraţii şi craii de pe vremea lui'"' 8 .
"
"
"Copil bun, cu frică şi credinţa lui Dumnezeu , "voinic ş i amarnic ,
"
"frumos şi ghiznovat în copilărie, Ştefan deprinde " rosturi le cele cu temei ale
ţării". Cutreieră ţara în lung şi în lat, să aleagă locuri pentru biserici şi mănăstiri,
să cerceteze păsurile creştinilor, să-i ajute pe cei nevoiaşi şi să şadă " la pilde şi la
tâlcuri " cu bătrânii intel igenţi 49 • De la sihaştri i munţi lor învaţă să devină "omul
45 Daniil Sihastru/, în voi. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-2004. Portret în legendă, p. 99- 1 03,
text reprodus după " Şezătoarea", unde o publică Dimitrie Dan; Bătălia de la Varniţa, ibidem, p. 1 38,
text reprodus după antologia publicată de Simion Teodorescu-Kirileanu; Mănăstirea Putna, ibidem,
p. 1 5 1 , text reprodus după Ion Neculce; Stejarul lui Ştefan cel Mare, ibidem, p. 1 8, text reprodus după
culegerea publicată de Nicolae Cojocaru; Ştefan Vodă, ibidem, p. 32, text reprodus după Simion
Florea Marian; Ştefan cel Mare şi Sfânt, ibidem, p. 37, reproducere după Simion Teodorescu
Kirileanu; Proorocia despre Ştefan cel Mare şi Sfânt, ibidem, p. 54, reproducere după " Şezătoarea" ,
text cules şi publicat de llie Yeslovschi; Izvorul lui Ştefan Vodă, ibidem, p. 78, reproducere după
"
" Şezătoarea , text publicat de Dimitrie Dan; Ştefan cel Sfânt, ibidem, p. 88, reproducere după Teodor
A. Bogdan. " Formulele de deschidere" îndeplinesc rolul unor mărci stilistice prin care se produce
"
" izolarea comunicării artistice în fluxul comunicării, retragerea responsabilităţii povestitorului, care
îşi declină astfel responsabilitatea, distanţându-se fată de propria naratiune şi îndeplinind rolul de
"
"simplu colportor care perpetuează memoria colectivă: "Această poveste mi-au spus-o şi mie
bătrânii şi-o spun şi eu urmaşilor mei " (Legenda Mănăstirii Putna, ibidem, p. 1 2 1 , text reprodus din
culegerea N icolae Cojocaru).
46 Stejarul din Borzeşti, în voi. tipărit de Simion Teodorescu-Kirileanu, Focşani, 1 903, p. 29.
47 Ştefan Vodă şi turcii, ibidem, p. 1 04, text reprodus după Simion Florea Marian.
48 Ştefan Vodă şi ungurii, ibidem, p. 1 24, text reprodus, de asemenea, după Simion Florea
Mari an .
4 9 Ştefan cel Mare şi Sfânt, în voi. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1 504-2004. Portret in legendă,
Sfânta Mănăstire Putna, 2003, p. 47; Ştefan Vodă şi ungurii, ibidem, p. 1 32-1 33 ; Ştefan Vodă şi
moşneagul, ibidem, p. 66-70.
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lui Dumnezeu: smerit, îndurător, cu dreptate" : "Totdeauna să cinsteşti pe
Dumnezeu, totdeauna să-i înalţi laudă de mărire şi orice lucru vei începe, fie
neînsemnat sau mare, totdeauna să-I începi cu gândul la Dumnezeu, [ . . ] totdeauna
să faci câte o mănăstire sau o biserică spre lauda şi mărirea lui Dumnezeu, de la
care vei primi ajutorul, puterea şi virtutea vitejească şi întru cinstea sfinţi lor, căci
numai aşa ţi-i ajunge ţinta cea dorită de tine şi de poporul ce-l vei ave 1 sub
stăpânirea şi scutul tău " 50 •
"
" Amarnic în vreme de război , în vreme de pace Ştefan-Vodă este blând şi
bun: " nu se pornea de acasă [la luptă] până nu însura 24 de flăcăi şi mărita 24 de
fete, dându-le tuturor averi şi făcându-i pe toţi gospodari "51 , "celor săraci le da bani
şi moşie; tot aşa şi celor vitej i şi cu credinţă către domn" , " celor năpăstuiţi şi
asupriţi le făcea dreptate, aşa că-n ţara lui era numai belşug şi toate cele de
mulţumită" ; "cununa, boteza şi petrecea la cumetrii alături cu ţăranii ", "era
gospodăros, având podgorii vestite, pe lângă toate curţile lui şi la moşiile lui erau
gospodării ca acelea, că nu mai aveau pereche"52 . De aceea "oamenii îşi puneau
chiar şi viaţa pentru ţară şi legea lor, că pe atunci mergea treaba altfel! Românul de
pe timpul acela nu se lăsa, ca acum, călcat în picioare de orice venetic ticăit şi
flămând şi de nişte prizăriţi şi bătuţi de Dumnezeu " 53 . " Mare la minte şi cu
chibzuială" , "mare în sfat şi în fapte, cum n-a mai fost altul ca el şi poate n ici nu va
mai fi vreodată" , " mare în fapte şi virtuţi " , "nedomolit şi tare", "asemenea Domn
nu s-a arătat la un neam decât numai atunci când Dumnezeu ş i-a întors către el
mila"54 • Astfel, Ştefan-Vodă a devenit " sufletul de viaţă, cheagul românesc" 55 •
Despre Ştefan cel Mare " lumea crede că n-a murit, fără s-a înălţat la cer cu
trup cu tot, ca să-şi dea sama de faptele lui bune şi creştineşti " 56 . "Neadormitul
Ştefan-Vodă, meşterul neîntrecut în războaie" în cred inţa marelui său neam
ritual ic rămâne şi dincolo de marginile vremelniciei " norocul ţări i sale
învrăjbite" . Î n Rai, " sufletu l lui Ştefan stăpâneşte toate sufletele"57 ; are puterea de
a descoperi şi pedepsi pe " hoţii care fac moarte de om" . Duhul lui umblă pe
pământ, mai cu seamă când " naţia noastră-i în cumpănă mare" , cârmuind şi
povăţuind oştirea noastră58 . Numele lui se pomeneşte în cântece de leagăn 59, în
.

50

Ştefan Vodă, ibidem, p. 35-36.
Ştefan cel Mare şi Sfânt, ibidem, p. 46-47.
52 Ibidem, p. 47.
53 Ştefan Vodă şi ungurii, ibidem, p. 1 26.
54 Cine a fost Ştefan cel Mare, ibidem, p. 53
55 Stejarul din Borzeşti, ibidem, p. 26
56 Ştefan cel Mare şi îngerii, ibidem, p. 32; Ştefan cel Mare şi Sfânt, ibidem, p. 48.
57 Ştefan cel Mare şi S
fânt, ibidem, p. 48
5 8 Ibidem.
59 Simion Teodorescu-Kirileanu include in antologia sa din 1 903 şi un cântec de leagăn in care
este invocat domnitorul moldovean: "Nani-nani, copilaş, 1 Dragul mamei fecioraş! 1 Că mama te-a
legăna 1 Şi mama te-a căuta 1 Ca pe-o floare drăgălaşă, 1 Ca pe-un ingerel in faşă. 1 Nani-nani cu
mama, 1 Că mama te-a descânta, 1 Să te faci un viteaz mare 1 Ca domnul Ştefan cel Mare, 1 Să fii
verde la război, 1 Să scapi ţara de nevoi! 1 Nani-nani, puiul meu, 1 Ferici-te-ar Dumnezeu! 1 Să fii
oacheş şi frumos 1 Ca un soare luminos, 1 Fetele să te-ndrăgească, 1 Flori in calea ta să crească! " (p. 1 66).
51
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colinde60 , până şi în descântece, având " puterea de alungat duhurile rele şi
feluritele boli primejdioase"6 1 . În repertoriul teatrului folcloric din nordul
Moldovei şi din B ucovina, Ştefan cel Mare apare ca personaj principal în
manifestări dramatice evoluând către "un adevărat teatru de idei "62 .
În legendele populare despre Ştefan cel Mare, naratorul popular est�
încredinţat că "marea lui umbră va pluti peste noi în adânca viitorime, ca un duh
apărător" , ca "o icoană de îmbărbătare"63 .
Aşa cum subliniază exegeza contemporană, în cazul lui Ştefan cel Mare,
folclorul
lasă un portret deosebit de complex, cum rareori se întâmplă" în istoria
"
noastră. Portretul său moral şi fizic "este o hiperbolă nemărginită, revărsată în expresia
tuturor celor ce-l amintesc" . Domnitorul legendar al românilor "are calitatea de a fi
reprezentat ca deţinător al tuturor bunelor însuşiri", simbolizând veacuri la rând "tot
ceea ce mulţimile îşi doreau şi nu izbuteau să obţină: independenţă, mai multă libertate
socială, întocmiri interne drepte, bunătate şi preţuire, sfat înţelept şi cârmă sigură"64• În
raport cu timpul şi spaţiul dăinuirii noastre, Ştefan cel Mare "se comportă neîngrădit,
multiplicându-şi şi concretizându-şi existenţa în aproape toate legendele toponimice
moldovene şi impunând în funcţie de sine o măsurătoare cu totul particulară a vremii,
cea calitativă": "înainte de Ştefan-Vodă", "pe vremea lui Ştefan-Vodă", "după Ştefan
Vodă"65: "Astăzi în satele Cuciur, Broscăuţi şi cele de peste Prut unde sunt răzeşi
de-a[i] lui Ştefan cel Mare, s-au făcut toţi ruşi, chiar strănepoţii logofătului Tăut! . . .
Când s-ar scula Ştefan din mormânt şi ar vedea ce s-a[u] făcut Moldovenii lui, ar fugi
plin de jele iarăşi înapoi de unde a ieşit! "66
60 Din aceeaşi antologie, transcriem Colindul lui Ştef
an cel Mare şi Sfânt, preluat de Simion
Teodorescu-Kirileanu din culegerea 50 de colinde adunate de şcolarii de la şcoala medie română din
Braşov, publicată de Andrei Bârseanu, in 1 903, intr-o nouă ediţie: "Ale cui sunt ceste curţi, 1 Florile
dalbe 1 Aşa-nalte măestoase, 1 Din afară poleite, 1 Din lăuntru zugrăvite, 1 leţuri scrise, 1 Mese-ntinse? 1
Dar la mese cine şede? 1 Şăd, zău, boerii ţării 1 Şi tot beau şi veselesc 1 De Domnul nu pomenesc. 1 Vin
pe masă cine-aduce? 1 Duce maica lui Ştefan. 1 Vin pe masă aducea 1 Şi din graiu aşa grăia: 1 - Beti,
boeri, şi ospătati 1 Şi pe Dumnezeu rugaţi, 1 Să-mi crească Ştefănel mare, 1 Să-I văd mândru şi voinic, 1
Pe bun cal încălecând, 1 Haine mândre îmbrăcând, 1 Arme scumpe incingând, 1 Pană albă strălucind, 1
Pinteni galbeni zdrăncănind, 1 Buzduganul ridicând, 1 Ceată mare rânduind 1 Şi oştirea înfrângând, 1 Cum
frângjunii fetele 1 Pân' le iau inelele. 1 June, să te veseleşti, 1 Mare şi frumos să creşti! (p. 1 65-1 66).
6 1 Ibidem, p. 52.
62 Cf. Vasile Adăscăliţei, Ştef
an Vodă in teatru/folcloric, ibidem, p. 1 03-1 06.
63 Ibidem, p. 48-52.
64 Cf. Vasile Adăscălitei, Legendele lui Vodă Ştefan, ibidem, p. 1 00, 1 02.
65 Ibidem, p. 1 02.
66 Cozminul şi Dumbrava Roşă, în voi. Ştef
an Vodă cel Mare şi Sfânt. Istorisiri şi cântece populare
strânse la un loc de S. Teodorescu-Kirileanu, Focşani, 1 903, p. 68. Corelativ, consemnăm comentariul
scriitorului şi filosofului culturii Lucian Blaga pe marginea subiectului: "Viata cu apele mişcate de un
intunecat-luminos destin, înfăptuirile clădite pe sânge, tâşnind ca dintr-o putere telurică, bisericile clădite pe
lumină şi toată opera, de zmeu şi de arhanghel, ale lui Ştefan cel Mare alcătuiesc împreună mica noastră
veşnicie revelată în timp. Dinamica, geniul, energia, demnitatea voevodală, spiritul de iniţiativă şi vitalitatea
excepţională, puse de Ştefan cel Mare în destinul său istoric, ar fi fost, prin virtutile lor, suficiente să ducă la
crearea unui spatiu moldovenesc de intinderi şi proporţii imperiale. Ştefan a fost din belşug inzestrat cu
toate calităţile pentru plăsmuirea unor asemenea zări împărăteşti de largă respiraţie istorică. . . Nici o altă
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Studierea legendelor consacrate lui Ştefan cel Mare, ca d e altfel a tuturor
legendelor noastre ( "măiastre izvodiri " ), duce la cunoaşterea gândirii şi a istoriei
populare, a mitologiei şi a credinţelor, a artei narative a poporului român . Naratorul
popular dispune şi aici de un registru de mijloace pentru a releva " dispoziţiile
caracteriale" ale personaj ului. Şi aici se manifestă predilecţia sa pentru portretul
moral. Datele informaţionale singularizează, construind un personaj ideal. La fel ca
toţi marii povestitori din toate timpurile, naratorul popular de legende foloseşte
j udecata directă, sub forma unor comentarii sau prin adjective descriptive, fiind
interesat de transmiterea unei cantităţi de informaţii cu o mare economie de
mijloace. Limbajul este mai apropiat de cel cotidian, maniera narativă este
colocvială, tonul, familiar. Î n multe din legendele consacrate lui Ştefan cel Mare,
observăm un ritm mai rapid al apropierii de deznodământ. Pretutindeni, naratorul
nu este preocupat atât de valoarea estetică a discursului, ci de a pune în valoare
secvenţa-cheie a legendei, apelând pentru aceasta la resursele limbi i vorbite67 •
Discursul legendelor despre Ştefan cel Mare este colorat arhaic şi regional68 :
berghelit ( "urâţit"), a căptuşi ("a pedepsi"), a chibzui, chimpoşit ("migălit"), colop
(" pălărie"), crămăluit ("necăjit, scârbit" ), dănac ("băieţandru "), durdură ("belea,
necaz" ), ghiznovat ("poznaş"), holcă (" larmă), a horhăi ("a orbecăi, a rătăci"), hultuit
( "altoit"), jitărie, lucină (" luminiş" ), a mântui ( "a termina"), a oblici ( "a bănui "),
odaie ( "sălaş pentru lucrătorii agricoli" ), olăcar ("curier călare"), pârdalnic
("afurisit"), prisne ("curat, neamestecat"), a prubului ("a presupune, a potrivi"), a
şugui (" a glumi "), ticăit ("nevoiaş" ), vadea ("termen"), varvar ("barbar" ). Epitete,
comparaţii şi superlative stilistice sporesc forţa comunicării: "bălan, cu ochi i albaştri
gânditori " , " priviri ca de catran ", "se arăta în tot locul ca o icoană de îmbărbătare",
"
"
"voinic şi amarnic , "năzdrăvanul năzdrăvanilor", " bătaie straşnică , "cumplită
"
"
"
încleştare , " se potrivea de minune , " petrecanii ca acelea , " amar de bănet", "a
bătut amarnic", "amar de sânge vărsat" . Pe lângă inversiunile arhaice (venit-au, ·
alungatu-i-au, scoborâtu-s-a), expresiile plasticizează comunicarea, ca marcă a
oral ităţii: " a intra vârtos la gânduri ", " a lăsa năpârca spurcată africii să-i intre în

"
"
sân , " a-şi trage sufletul , " a da o mână de ajutor ", .. a-şi pune viaţa pentru ţară şi
"
"
lege , " a fi omul lui Dumnezeu , " a o lua raita ", a se pune cu Ştefan în poartă ",
"
"
"
" a da buzna , " a-şi lua mila de la cineva , " a-şi căta în altă parte oaie de tuns şi

epoca sau moment din trecutul nostru nu ne daruie un aşa de intens prilej de simţi aroma maretiei, până la
care ar fi putut creşte istoria românească" (apud Anghel Popa, Serbările naţionale de la Putna, Câmpulung
Moldovenesc, Editura Fundaţiei Culturale ,,Alexandru Bogza", 2004, p. 7).
67 Cf. Vasile Schipor, Ion Neculce şi constanta moldovenească a povestirii, p. 1 79-1 8 1 .
68 Materialul examinat face parte din volumele Ştefan Vodă cel Mare şi Sf
ânt. Istorisiri şi cântece
populare strânse la un loc de S. Teodorescu-Kirileanu, Focşani, Tipografia ,,Aurora" - Gh. A. Diaconescu
şi Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-2004. Portret în legendă, Sfănta Mănăstire Putna, 2003/2004, amândouă,
volume omagiale consacrate acestui "bărbat îndumnezeit", care, prin numele şi faptele sale, "se face o fală,
o proprietate nationala", cum scrie editorul în Cuvânt înainte la ediţia din 1 903. Şi dedicaţia acestei
antologii se cuvine a fi retinuti!.: "Întru aducere aminte, lui Ştefan Vodă cel Mare şi Srant, semn de veşnică
pomenire şi dumnezeiască cinstire a sfăntului său nume, din partea ţarănimei".
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vacă bună de muls ", " a lua pe cineva ca din oală ", a-i merge cuiva buhul ", " a lua
cu hapca ". Acelaşi rol îl au şi proverbe le inserate în naraţiune: rana dacă se
"
"
deschide, anevoie se închide , " dă-mi, Doamne, mintea românului cea de pe urmă ",
"
"
" omul la nevoie se cunoaşte , " ursul nu joacă de voie şi nevoia-i mare belea ,
"fuga-i ruşinoasă dar e sănătoasă ", " omul, de-i nărăvit rău, tot la rău e gândul
său ", " turcu-i lup bătrân şi nu uită degrabă drumul ce duce la stână ", numai pe
"
ciobanul fără câine lupu-l lasăfără pâine ", " decât toată vara cioară, mai bine-o zi
şoim în ţară ", " cum are naş copilaşul, aşa are naş şi naşul ", unde capul nu
"
deznoadă, este vai ş-amar de coadă ".
Examinarea legendelor despre Ştefan cel Mare în legătură cu spaţiul, ca
element structural al epicului, conduce la observaţii la fel de interesante.
Naraţiunea folclorică fixează în acest tip de legendă un topos populat cu personaje
care aparţin preponderent spaţiului terestru, fixat prin toponime (oiconime,
hidronime, oronime, fitonime) cu relevanţă pentru istoria naţională, purtând
amprenta conştiinţei unităţii spaţiului românesc69 : Bacău, Baia, Banila, Bădeuţi,
Bărbeşti, Bârlad, Borzeşti, Branişte, Broscăuţi, Bucătăria, Capul Cadrului,
Cănţălăreşti, Căpriana, Câmpulung, Cernăuţi, Cetatea Albă, Chetreşti, Chilia,
Ciofeni, Ciortăria, Corlata, Coseşti, Coţmani, Crasna, Cuciur, Dobronăuţi,
Dobrovăţ, Drăgoieşti, Focşani, Frumoasa, Galaţi, Gârceni, Gura Humorului,
Hânţeşti, Hârlău, Horaiţa, Horodnic, Hotin, Huşi, Iaşi, Lenţeşti, Lipcani, Lipnic,
Liteni, Micleşti, Mihalcea, Mihălceni, Oprişeni, Plăvălari, Putna, Rădăuţi,
Războieni, Râmnicul-Sărat, Reuseni, Revna, Roman, Roşa, Scânteia, Siret,
Storoj ineţ, Suceava, Şipinţi, Târgui Pietrei, Târgui Siret, Tereblecea, Trifeşti,
Tulnici, Varniţa, Vaslui, Vicov, Voitinel, Voloca, Volovăţ, Zahareşti ; Ardeal,
Cetatea Bistriţa, Cetatea Ciceului, Cetatea Neamţului; Bistriţa, Ceremuş, Derehlui,
Dunăre, Izvorul Bordeianului, Izvorul lui Ştefan Vodă, Moina, Nistru, Prut,
Rebricea, Siret, Tazlău, Trotuş, Voroneţ; Capul lui Ştefan cel Mare (stâncă),
Carpaţi, Cerdacul lui Ştefan Vodă (pisc), Codrul Cosminului, Dealu l Crucii, Dealul
Leahului, Dumbrava Roşie, Fântâna Doamnei, Fântâna lui Ştefan, Grădina
Donţului, Masa lui Ştefan Vodă (stâncă), Măgura, Movila Bortoasă, Munţii Vrancei,
Pocrov, Podul Arenilor, Podul Harapului, Podul Înalt, Poiana Câmului, Poiana
69 Cf. Vasile Schipor, Bucovina. Aspecte istoriografice în lumina unor izvoare folclorice, în
" Septentrion", Rlldlluţi, anul III, nr. 8-9, 1 993-1 994, p. 5 şi 7. Vezi şi Constantin Burac, Aşezările
Ţării Moldovei din epoca lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, Editura Ministerului Administraţiei şi
Internelor, 2004; lorgu Iordan, Toponimie românească, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 963 .
Pentru problematica acestui aspect, menţionam lucrarea Legende populare româneşti, ediţie îngrijită,
cuvânt înainte, note, glosar, bibliografie de Nicoleta Coatu, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1 990,
care atrage atenţia asupra faptului eli "din perspectiva lectorului de legenda, a cercetlltorului, situaţi pe
o alta poziţie axiologica ( . . ), naraţiunea legendara se cuvine a fi valorizatll în raport cu datele ei
specifice, cu normele speciei, ca rezultanta a unui act cultural produs după legile proprii creativităţii
de tip popular-folcloric" (p. 1 5). Mai amintim că despre spaţiul înscris într-o "rânduială" valorizată
local de mentalitatea arhaică şi sugerând, totodată, o existenţialitate plenarll" în vatra de conştiinţă",
"
"
acad. Mihai Cimpoi scrie în Spaţiul- fagure, capitol din lucrarea Cumpăna cu două ciuturi. Carte
despre fiinţa românească, Timişoara, Editura Augusta, 2000, p. 45--62.
.
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Tătarilor, Tăbărâştea, Tinoasa, Ţintirimul lui Vodă, Vadul Turcilor, Vadul
Vlădichii, Valea Albă, Valea Berheciului, Valea Racovei, Valea Rea70 •
În unele legende istorice despre Ştefan cel Mare întâlnim şi personaje ale
lumii celeste, care influenţează benefic destinul eroului civilizator: îngeri,
arhangheli, sfinţi (Sfântul Onofrei) şi mai cu seamă sfinţi mil itari (Sfăntul Dimitrie,
Sfântul Gheorghe, Sfântul Procopie). Aici supranaturalul nu are nimic terifiant.
Sensibil itatea naratorului îşi vădeşte preferinţa pentru miraculosul hiperbol ic, fiind
mai puţin interesată de tipul "exotic" ori " instrumental ştiinţific"7 1 •
Legendele consacrate lui Ştefan cel Mare ilustrează gen iul artistic al
poporului român, oferind informaţii şi date valoroase etnologiei, antropologiei şi
istoriei culturii . Î ntr-o lume a "valorilor răsturnate" , neinteresată de recuperarea
"
"duratelor adânci ale memoriei culturale, educată - într-o j umătate de veac ateu
- departe de rându iala lucrurilor esenţiale şi de tradiţiile vechimii şi străvechimii
noastre, ceremonialul povestirii mai dăinuie ca promisiune a unei sărbători
fascinante a devenirii noastre în zodia civilizaţiei creştinătăţii. Acesta este, de
altfel, sensul înalt al lecturii acestor " măiastre izvodiri " astăzi: " Legătura
frăţească pe care literatura o stabileşte între oamen i, obligându-i să d ialogheze, să
fie conştienţi de fondul lor comun, să facă parte din aceeaşi familie spirituală,
depăşeşte bariera timpului. Literatura ne readuce în trecut, înfrăţindu-ne cu
oamen ii care, în epoci de mult apuse, au creat, au vibrat şi au visat [ ]. Acest
sentiment de apartenenţă la colectivitatea umană, dincolo de timp şi spaţiu,
reprezintă cea mai mare realizare a culturii, iar literatura contribuie cel mai mult
la prelungirea ei cu fiecare nouă generaţie"72 •
. . .

Etienne le Grand dans les h�gendes du peuple roumain
(Resume)
L'etude analyse, du point de vue de la poetique de l'espece et en fonction des �l�ments
structurales des formes epiques: personnage, lieu et action, l' image du prince regnant de la Moldavie,
7° Cf. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-2004. Portret în legendă, Sfânta Mănăstire Putna, 2003.
Elementele concrete" conservate in legende şi, in general, in folclor au importanţa lor de netagaduit
"
pentru cercetarea ştiinţifica, in pofida importanţei primordiale a mesajelor spirituale" şi adevarurilor
"
"
profunde", aspect pentru care pledează acad. Virgil Cândea in Argument la antologia de la Putna,
p. 1 2-1 3, citându-1 pe Mircea Eliade. Înţelegerea simbolurilor arhaice de esenţa pur metafizica",
"
păstrate in memoria colectiva., presupune "un fel de lectura" apropiat de cel al protoparinţilor
creştinismului. Astfel, legendele, cuvintele celor batrâni se cuvin intâmpinate şi meditate cu respect,
"
nu numai ca vestigii ale trecutului păstrate de amintirea binecinstitoare a credincioşilor, dar şi ca
marturii ale cugetarii şi trairii duhovniceşti a românilor de altadata".
71 Tzvetan Todorov, Introducere în literatura fantastică, Bucureşti, Editura Univers, 1 973,
p. 72-76.
72 Mario Vargas Llosa, Literatura şi viaţa, in "România literara", Bucureşti, anul XXXVII,
nr. 38, 29 septembrie - 5 octombrie 2004, p. 26.
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ainsi qu'elle se trouve dans les h�gendes historiques roumaines. Sur la foi des legendes des antologies
consacrees au Etienne le Grand tout au long du temps, l'auteur met en relief la formation de ce
personnage folclorique (prince regnant, empereur, roi, heros civilisateur et fondateur des formes
culturelles), son caractere, Ies croyances relativement a l'existence posthume du voivode, Ies
techniques et les procedes de construction l itteraire.
L'auteur tire les conclusions que les legendes consacrees au Etienne le Grand, conservant Ia
figure du heros, des messages spirituelles et des profondes verites, contribuent a la connaissance de
l 'histoire et de Ia mythologie roumaine.
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ŞTIINŢELE NA TURII

DIN ISTORIA CERCETĂRILOR
DE ZOOLOGIE ŞI DE FIZIOLOGIE ANIMALĂ DIN BUCOV iNA
PETRU BE.JIN A R I U

Primele menţiuni zoologice în Moldova, pentru anii 1 5 3 8 şi 1 540, îi aparţin
cronicarului Grigore Ureche şi privesc invazia lăcustelor. Condiţi ile pol itice,
sociale şi economice, timp îndelungat defavorabile în ţinuturile româneşti, au
întârziat până în secolul al XIX-lea conturarea unei vieţi culturale şi a unui
învăţământ naţional, ca temelie pentru ştiinţele naturi i. Ca urmare, în secolele al
XVII-lea şi al XVIII-lea, găsim date biologice răzleţe în lucrări le lui Nicolae
Milescu Spătarul, Dimitrie Cantemir şi în memoriile unor străini care au străbătut
teritoriile ţării noastre, între care L. F. Marsigl i. Cu timpul, s-au constituit
preocupările pentru cercetarea naturii şi în universităţi.
Despărţirea zoologiei de botanică s-a realizat în anul 1 882, când Al. N. Vitzu
a devenit profesor titular la Catedra de Zoologie şi Fiziologie de l a B ucureşti, iar
Leon C. Cosmovici a ocupat, cu aceeaşi specializare, o catedră la Iaşi 1 •
Aceşti doi biologi au fost şi primii doctori români în şti inţele zoologice, cu
tezele de doctorat realizate în laboratorul marin de la Roscoff, condus de H. de
Lacaze-Duthiers.
Leon C. Cosmovici realizează stud iul Glandele genitale şi organele
segmentare ale anelidelor polichete ( 1 879), în care distinge două părţi de bază:
nefridia excretoare închisă şi pâlnia genitală deschisă în celom, concluzie
confirmată de lucrările lui E. Goodrich în Anglia şi L. Fage în Franţa. Î n prima
parte a carierei sale, Leon C. Cosmovici a cercetat şi publicat studii pur zoologice
despre infuzori, rotiferi, crustacee şi lepidoptere.
În perioada 1 900-1 920, se remarcă, în cercetările zoologice din Bucovina,
Constantin N. Hurmuzaki ( 1 863-1 93 7), alături de Dimitrie Voinov, A. Popovici
Bâznoşanu, Grigore Antipa, Ioan Borcea, Aristide Caradja, Constantin N. Ionescu ş.a.
Hurmuzaki şi-a concentrat cercetările asupra macrolepidopterelor şi coleopterelor
din Bucovina şi din alte ţări. Alături de cercetările din domeniul entomologiei,
Hurmuzaki s-a ocupat şi de problemele biogeografiei.
1 Emil Pop, Radu Codreanu, Istoria ştiinţelor în România. Bio/ogia, Bucureşti, Editura
Academil:i Române, 1 975, p. 1 05.

Ana/ale Bucovinei, XI, 1 , p. 209-2 1 5, Bucureşti, 2004
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Născut la 3 octombrie 1 863, în oraşul Cernăuţi, în fami lia lui Nicolai şi
Natalia Hurmuzaki, Constantin urmează şcoala primară şi liceul în oraşul natal, iar
facultatea la V iena şi Cernăuţi2 •
După absolvirea Facultăţii de Drept din Cernăuţi, a lucrat timp de un an în
administraţie, consacrându-se apoi cercetărilor biologice şi apărării drepturilor
românilor din Bucovina.
Î ntre anii 1 9 1 4 şi 1 9 1 8, Constantin N. Hurmuzaki a trăit la Viena, unde a
studiat colecţiile Muzeului şi Institutului Botanic şi pe baza acestor cercetări a
publicat mai multe studii privind flora şi fauna, în cadrul Societăţii de Zoologie şi
Botanică din Viena. Revine în Cernăuţi în anul 1 925, împreună cu soţia, Pulcheria
Calmutschi, şi cei doi copii.
În anul l 9 1 9, Constantin N. Hurmuzaki este ales membru al Academiei de Ştiinţe
din Bucureşti şi membru al Societăţii Naturaliştilor din România, iar în anul 1 93 1 i se
conferă titlul de "Doctor Honoris Cauza" al Universităţii Bucureşti şi este numit
profesor de entomologie şi biogeografie la Facultatea de Ştiinţe a acestei universităţi.
În perioada 1 9 1 0- 1 9 1 4, a fost deputat în Dieta Bucov inei, parlamentar activ
în slujba români lor din Bucovina austriacă.
Prestigioase cercetări a realizat Constantin N. Hurmuzaki în domeniul
entomologiei. A debutat în acest domeniu în anul 1 888, la Berlin, cu articolul Fauna
de coleoptere din Bucovina, iar în anul 1 897, la Viena, a publ icat monografia Fluturii
din Bucovina, în care sunt descrise 834 de specii de macrolepidoptere, cu răspândirea
lor geografică. În acestă monografie sunt descrise şi multe forme şi specii noi, între
care: Erobio monta trajanus Hurmuzachi, Erobio pharto romania Hurmuzachi şi
propunerea privind împărţirea biogeografică a Bucovinei în raioanele alpin, baltic şi
pontic, cu o hartă biogeografică corespunzătoare. "Prin frumuseţea lor, fluturii au
atras numeroşi colecţionari fără a mai ţine seama de însemnătatea utilitară a unor
specii ca Bombyx mori, producător de mătase, ale cărui boli au determinat efectuarea
unor cercetări t;.Xperimentale de către Pasteur. Alte insecte s-au dovedit a fi vectori de
temut ai germenilor infecţioşi ... "3. Între aceşti mari co1ecţionari sunt şi entomologii
români Aristide Caradja, Constantin Hurmuzachi, Filimon Cârdei, Ion Nemeş ş.a.
Întocmirea catalogului lepidopterelor din România şi apoi al coleopterelor,
exprimă latura aplicativă a entomologului român. În lucrarea Importanţa
economică a entomologiei, Constantin N . Hurmuzachi dezvoltă cercetările sale
asupra omidei dăunătoare sfeclei de zahăr.
Opera entomologului român înseamnă circa 90 de studii şi articole, lucrări şi
volume, un adevărat tezaur din domeniu. A colaborat la publicaţiile: "Gazeta
Bucovinei ", "Deşteptarea", "Patria" (Cernăuţi), "Tribuna" (Sibiu), "Românismul ",
"
"
"
"
"Liga Română , "Kreutzetung (Berlin), "Politik (Praga), "Morning Post (Londra),
"
"Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft (Viena), "Entomologische
Rundschau" (Stuttgart), "Iris" (Dresda), "Buletinul Societăţii de ştiinţe" (Cernăuţi) etc.
2

Petru Bej inariu, Biologi de seamă din Bucovina, Suceava, Editura Ţara Fagilor, 1 994, p. 55.
Rene Taton, Istoria generală a ştiinţei, voi. lll, Ştiinţa contemporană, Bucureşti, Editura
Ştiinţificâ, 1 972, p. 4 1 8.
3
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Datele noi ca inventar de specii şi areale de răspândire, coroborate cu datele
de entomologie, paleogeografie şi paleontologie, I-au condus pe Constantin N .
Hurmuzachi la elaborarea unei noi teorii asupra originii europene a multor
macrolepidoptere despre care se credea că au migrat postglaciar din Angora
(Siberia actuală). Această nouă concepţie o vom găsi în lucrarea Opinii noi asupra

evoluţieifaunei şi florei europene.

Specii de fl uturi de genul Erabia, în număr de 29 din totalul de 3 5 , au
originea în Alpi, dovedind caracterul endemic al acestor specii, concepţie susţinută
apoi şi de A. Goltz. Constantin N. Hurmuzachi a mai studiat şi problemele
dimorfismului sexual la fluturi, introducând în entomologia taxonomică noi criterii.
Î n perioada 1 920-1 950 se remarcă cercetările zoologi lor Eugen Botezat,
Anton Miihldorf ( 1 890-1 957), cunoscut pentru studiul gordudelor, K. Adolf
Pencke ( 1 858-1 947), cu cercetări asupra curcul ionidelor Fr. Netol itzky ( 1 8751 946), apreciat pentru studierea coleopterelor bembidionide ş.a.
Eugen Botezat ( 1 87 1 -1 964) s-a născut la Tereblecea, judeţul Rădăuţi, a
urmat şcoala primară în comuna natală şi liceul la Suceava şi Cernăuţi . S-a înscris
la Facultatea de Şti inţe şi Filosofie de la Universitatea din Cernăuţi şi, obţinând o
bursă, a continuat studi i le la Laboratorul de zoologie marină din Triest. La
absolvirea facultăţi i, Eugen Botezat a lucrat în laboratorul profesorului său, Robert
von Lendenfeld ( 1 858- 1 9 1 3), cunoscut pentru cercetările sale asupra spongierilor
şi celenteratelor din Marea Mediterană.
Şi-a început cariera în Imperiul Habsburgic, la Universitatea din Cernăuţi4 •
Din anul 1 897, s-a dedicat unor cercetări aprofundate din domen iul zoologiei, fiind
numit " patriarhu l zoologiei româneşti" (Radu Codreanu).
Ca urmare a acestor cercetări, Eugen Botezat a descoperit tenninaţiile nervoase
din corpusculii tactili la mamifere, organele gustative la păsări, structura neurofibrilară
a terminaţiilor nervoase, dubla inervaţie a muşchilor striaţi şi a epidermei, activitatea
glandulară la diferite celule senzoriale.
Rezultatele cercetărilor savantului român Eugen Botezat, publicate în reviste
şi alte publicaţii germane de largă circulaţie, au atras atenţia cunoscutului savant
spaniol Santiago Ramon y Cajal, care comentează aceste rezultate şi le citează în
lucrările sale. Unele dintre cercetări au fost prezentate de Eugen Botezat la
Congresul internaţional de zoologie de la Boston, în anul 1 907.
Asemenea altor biologi români, Eugen Botezat a întemeiat, la Universitatea din
Cernăuţi, o adevărată şcoală de zoologie. La această şcoală s-au format: Orest Marcu,
Iosif Lepşi, Filimon Cârdei, Alexandru Roşea, Ludovic Rodewald-Rudescu ş.a.
Din investigaţiile noastre din u ltimii ani, rezultă că elevii acestei şcoli au
studiat sistematic fenomenele biologice, au activat în societăţi ştiinţifice din ţară şi
străinătate, au publicat rezultatele cercetărilor în reviste, manuale şi tratate şi au
ocupat cu strălucire catedre în l iceu şi universitate.
4

p. 63.

Radu Iftimovici, Creaţie românească în biologia universală, Bucureşti, Editura Albatros, 1 977,
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În rândurile de faţă încercăm schiţarea portretului câtorva biologi care au
crescut şi au devenit oameni de ştiinţă sub îndrumarea şi cu generozitatea
savantului român Eugen Botezat.
Încă de pe băncile Liceului Eudoxiu Hurmuzachi " , Orest Marcu şi-a arătat
"
admiraţia şi interesul pentru cunoaşterea, preţuirea şi apărarea naturii. În studiile sale
s-a apropiat, sub îndrumarea profesorului său, de citohistologia terminaţiilor nervoase
în muşchii insectelor, de morfologia organelor de respiraţie la coleoptere şi caracterul
dăunător al ipidelor asupra pădurilor. La primul Congres Naţional al Naturaliştilor
din România, din 1 8-2 1 aprilie 1 928, de la Cluj-Napoca, Orest Marcu a prezentat
comunicarea Contribuţii la ecologia unor distrugători ai pădurilor Bucovinei. S-a
dedicat cercetărilor de taxonomie şi ecologie asupra coleopterelor, asupra ecologiei
ipidelor care dăunează fondului forestier şi a propus soluţii de apărare pentru
silvicultorii practicieni. A avut o carieră didactică strălucită: asistent şi conferenţiar la
Catedra de zoologie şi parazitologie de la Universitatea din Cernăuţi ( 1 924-- 1 940),
profesor la Catedra de zoologie şi zoogeografie de la Universitatea "Al. I . Cuza" din
Iaşi ( 1 940-1 947) şi profesor la Catedra de biogeografie de la Universitatea din Cluj
Napoca, unde îndeplineşte şi funcţia de director al Institutului de Speologie, înfiinţat
de marele biospeolog Emil Racoviţă.
Dotat şi stăruitor, cu generozitatea şi credinţa preocupării de a studia natura,
tânărul Filimon Cârdei, din satul Bilca, absolvă cursurile Liceului "Eudoxiu
Hurmuzachi" , iar la examenul de bacalaureat comisia, cu unanimitate de voturi, a decis
şi scris "bun pentru ştiinţe", adică i s-a conferit dreptul de a urma studiile în domeniul
ştiinţelor naturale - matematică, fizică, chimie, biologie.
După studii strălucite la Universitatea din Cernăuţi, parcurge toate treptele
învăţământului superior, paralel cu o prestigioasă activitate ştiinţifică prestată în
teren şi în laboratorul de zoologie al Facultăţi i de B iologie de la Universitatea
"
"Al. 1. Cuza din Iaşi.
Timp de 40 de ani, cu aceeaşi stăruinţă, şi-a onorat cu mare devoţiune cariera de
profesor la Catedra de zoologie de la Facultatea de Ştiinţe naturale a Universităţii din
Iaşi. A cercetat ani în şir insectele, oprindu-se asupra odonatelor şi devenind bine
cunoscut printre entomologii europeni. Ca student, am lucrat pe teren cu profesorul
Filimon Cârdei, care avea în fiinţa sa "ştiinţa" de a descoperi adevărurile din natură, ca
şi "arta" de a conversa cu ţăranii în vreme de seară sau de răgaz între deplasările pe
malurile Siretului. În pădurea Lunea şi pe Valea Siretului, făceam observaţii etologice,
colectam material entomologic, iar profesorul realiza cea mai frumoasă şi liberă
filozofie între oameni cu experienţe atât de diferite (profesor şi student). În marea lui
personalitate se adunase multă ştiinţă, dar se păstra şi întreaga geografie a sufletului
ţăranului bucovinean. Până şi momentele de supărare se exprimau în conduita
profesorului în chipul acela firesc, natural şi neconvertit.
Format la aceeaşi şcoală, Iosif Lepşi s-a ocupat de "civilizaţia nevăzută" a
animalelor - protozoarele - dobândind, pentru profunzimea şi extinderea cercetărilor,
faimă europeană5, iar o parte din lucrările sale au fost publicate la Berlin. În lumea
5

Ibidem, p. 64.
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protozoarelor a descoperit specii folositoare, dăunătoare ş i relativ neutre şi a propus
soluţii de conduită adecvată a oamenilor. Sunt adunate şi noi date de morfologie,
fiziologie şi etologie a protozoarelor, cu importanţă practică.
Apreciind valoarea practică a cercetărilor biologice, Ludovic Rudescu s-a
ocupat, timp de 40 de ani, de punerea în folosul omului a potenţialului biologic al
Deltei Dunării . Depăşind fascinaţia provocată de acest tânăr colţ de lume, de
măreţia şi unicitatea formelor vieţii de aici, h idrobiologul Ludovic Rudescu
întreprinde studii aprofundate şi ample privind viaţa şi formele ei în deltă, ciclurile
biologice anuale, gradul de intervenţie al omului şi resursele pe care le oferă
spectacolului mirific de la gurile Dunării . Este precursor al multor cercetări
programate de când Delta a devenit rezervaţie naturală a Terrei.
Alexandru Roşea, renumitul entomolog, s-a născut într-o familie de ţărani, a
urmat cursurile Liceului " Ştefan cel Mare" din Suceava, iar licenţa a obţinut-o în
anul 1 927, la Universitatea din Cernăuţi. Î n perioada 1 927- 1 928 a fost profesor la
Liceul din B istriţa-Năsăud, iar între anii 1 928 şi 1 94 7 a funcţionat ca asistent, apoi
ca şef de lucrări, la Universitatea din Cernăuţi şi Iaşi. Î n anul 1 93 6, îşi susţine teza
de doctorat, cu subiectul Fauna Arahneelor din Bucovina (Sistematica, ecologia şi

răspândirea geografică) .

Î ncă din ani i studenţiei, Alexandru Roşea s-a dedicat studiului grupului dificil
al păianjenilor, care nu mai fusese abordat de zoologii români. Î n anul 1 930,
publică Contribuţii la cunoaşterea arahnoidelor din Bucovina, în " Buletinul
Facultăţii de Ştiinţe din Cernăuţi " , voi. IV, fasc. II şi apoi alte studii, consacrate
faunei arahnologice a României, în care preocupările sistematice sunt împletite cu
cercetarea biologică şi ecologică, fapt deosebit pentru acea vreme.
Î n cele 1 5 lucrări publicate în diverse reviste din ţară şi străinătate, profesorul
Alexandru Roşea a stabilit prezenţa, în fauna ţării noastre, a circa 900 de specii de
păianjeni, greu de abordat de specialişti, ca fi ind mai puţin agreabile.
Deşi a obţinut cu 60 de ani în urmă ( 1 93 6), titlul de doctor în şti inţe
biologice, acesta nu i s-a mai recunoscut după 1 947. Abia în anu l 1 964, o comisie
formată din specialişti - praf. dr. M. 1 . Constantineanu, praf. dr. Zicman Feider şi
conf. dr. Filimon Cârdei, de la Universitatea din Iaşi -, a analizat dosarul de
recunoaştere a titlului şti inţific de doctor al profesorului pensionar Alexandru
Roşea. Nu a făcut politică şi totuşi a ajuns una dintre victimele represiunii
comuniste, soartă pe care au împărtăşit-o şi alte cadre didactice provenite de la
Universitatea din Cernăuţi.
Operele în domeniul arahnologiei ale profesorului Al. Roşea, în care, pe
lângă datele taxonomice, se găsesc valoroase observaţii ecologice, etologice şi
biologice, va rămâne baza de pornire a tuturor cercetărilor viitoare.
Ceea ce particularizează activitatea ştiinţifică a familiei de biologi formaţi la
generoasa şcoală a profesorului Eugen Botezat este în primul rând temeinicia
investigaţiilor şi, de aici, perenitatea concluziilor. În al doilea rând, constatăm
orientarea spre studii în domeniul animalelor nevertebrate - protozoare şi artropode
- ca şi permanenta valorificare a cercetărilor pentru interesul economic al
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

214

Petru Bejinariu

6

oamenilor. În al treilea rând, înţelegem a consemna interesul pentru ilustrarea cu cea
mai înaltă vrednicie a catedrelor universitare şi deci pregătirea viitorilor biologi cercetători, profesori, practicieni în staţiuni, spitale, laboratoare.
Aşadar, şcoala de biologi formată de profesorul Eugen Botezat este durabil aşezată
în albia de curgere a gândiri i şi experimentului biologic românesc, cu izvorul într-o
valoroasă tradiţie, devenită ea însăşi, astăzi, segment al fluenţei cercetării biologice.
Ample cercetări asupra mamiferelor rozătoare a realizat Gervin Marcheş care
a pus în evidenţă rolul lor de vectori, şi biologul M. Hamar, care a studiat
caracterului lor dăunător în agrobiocenoze.
Născut în 1 94 1 , la Frătăuţii Vechi, Gervin Radu Marcheş a urmat şcoala
primară în satul natal, cursurile secundare la Liceul "Aran Pumnul" şi facultatea Ia
Universitatea din Cernăuţi unde 1-a avut ca profesor şi pe savantul Eugen Botezat.
După susţinerea tezei de doctorat cu tema Contribuţii la studiul taxonomie,
ecologic, epidemiologic şi de combatere a rozătoarelor din România, Gervin
Marcheş, timp de 30 de ani, a activat în sfera sănătăţii publice şi apoi s-a ocupat de
ecologia şi taxonomia micromamiferelor, în special a rozătoarelor. Un alt domeniu
al cercetării a fost cel al poluării chimice prin pesticide, cu măsurile necesare
pentru protejarea biocenozelor. Activitatea sa de cercetare a făcut obiectul a peste
200 de lucrări ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate ale Academiei Române
şi în diverse reviste din ţară şi străinătate.
Î n domeniul zoogeografiei limnologice s-a remarcat un alt savant - Mihai
Băcescu, care, împreună cu Radu Codreanu, au realizat primele studii asupra
Jacurilor din zona inundabilă a Dunării. Î n acelaşi domeniu a lucrat şi Iosif Lepşi, şi
anume în studiul lacurilor Tăbăcărie, Sutghiol şi Sf. Ana, iar L. Rodewald-Rudescu
s-a ocupat de organizarea şi efectuarea cercetărilor limnologice în Delta Dunării,
continuând studiile lui V. Grimalschi şi V . Hohor. Sunt de mare importanţă
cercetări le asupra stufului Deltei - biologia şi ecologia acestei resurse de materie
primă pentru industria celulozei. Aceste cercetări au fost efectuate de M. Tocan,
M. Godeanu, L. Roman, Liviu Hnidei, Al. Voinescu, colectiv condus de
L. Rodewald-Rudescu. Remarcăm studiile, efectuate de L. Rudescu şi V. Marinescu,
privitoare la influenţele reciproce dintre Dunăre şi Marea Neagră.
Unul dintre colaboratorii cercetărilor asupra limnologiei Deltei, a lacurilor
salmastre şi a avandeltei a fost Ion T. Tarnavschi. Au mai lucrat în acest domeniu
N. Gavrilescu, Al. V . Grossu, C. Moruzi, C. S. Antonescu ş.a.
Prin intermediul Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, gândirea
fiziologică franceză capătă exprimare şi în universităţile noastre. Perioada de după
1 880 a beneficiat de activitatea unor biologi formaţi în străinătate, între care Leon
Cosmovici şi Alexandru V itzu.
Născut la Sasca, judeţul Suceava, la 29 ianua�ie 1 857, Leon Cosmovici
urmează şcoala generală în localitatea natală, l iceul la laşi şi studiile superioare la
Paris, Ia Facultatea de Ştiinţe Naturale. Timp de patru ani, la Facultatea de
Medicină din Paris, Leon Cosmovici a audiat cursurile lui CI. Bemard, însuşindu-şi
şi întregindu-şi temeinic cunoştinţele de fiziologie.
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Devine doctor în ştiinţele naturii în anul 1 880, l a Sorbona, c u teza Etudes des
glandes genitales et des organes segmentaires des Anelides Pol;:c�etes_. LucŢe��

ca profesor de zoologie şi botanică medicală la Facultatea de Medtcmă dm Iaşt ŞI m
cadrul Universităţii " Al. 1. Cuza" din Iaşi, la Catedra de Zoologie, Anatomie şi
F iziologie.
Treptat, Leon Cosmovici se dedică în întregime fiziologiei şi, după 1 900,
publică prima carte de fiziologie pentru universităţi, cuprinzând capitolul Digestie
şi absorbţie, şi o serie de studii şi articole privind mecanica ventilaţiei pulmonare,
circulaţia sanguină, activitatea inimii etc. Se ocupă foarte activ de înfiinţarea şi
dotarea laboratorului de fiziologie. Leon Cosmovici considera fiziologia ca pe o
ştiinţă cu largi aplicaţii în viaţa socială.
Î n anul 1 9 1 0, la sărbătorirea a 50 de ani de la înfiinţarea universităţii ieşene,
în discursul său, prof. Leon Cosmovici spunea: "Şi ca să avem o noţiune mai
precisă asupra esenţei acestor fenomene, care la un loc constituiesc viaţa, vom
adăugi după noi, că sunt datorită unor energii speciale pe care o numim viaţă, nu în
afară de materie, ci datorită felului de a fi al materiei în care se manifestă, în
materie organică, de o compoziţie foarte complexă"6 .
La Catedra de fiziologie, după moartea profesorului Leon Cosmovici, la 2 1 iulie
1 92 1 , a urmat fiul său, Nicolae Cosmovici, cel care a devenit întemeietorul
învăţământului de fiziologie la laşi.
În ansamblul biologiei, cercetările de fiziologie animală ocupă un rol foarte
important în explicarea fenomenelor atât de complexe ale organismelor, dar mai cu
seamă în medicina umană şi veterinară.
Dezvoltarea ca ramură distinctă a fiziologiei animale în cadrul facultăţilor de
biologie, de zoologie şi medicină veterinară, a condus la dezvoltarea ei mai rapidă
la noi în ţară comparativ cu alte ţări. Cercetările de importanţă aplicativă în
promovarea şi apărarea sănătăţii au cunoscut, cum era şi firesc, cea mai mare
dezvoltare în folosul societăţii.
L'histoire des recherches
de zoologie et de physiologie animale de Bucovine
(Resume)

L'auteur constate qu'a peine du XVIII-eme siecle on peut parler des recherches scientifiques
sur la nature dans la Roumanie. En 1 882, la zoologie a ete separee de botanique, en se creant aux
Universites de Bucuresti et Iassy deux cathedres pour ces nouvelles sciences. Les premiers biologues
roumains docteurs es sciences zoologiques ont ete Al. N. Vitzu et Leon C. Cosmovici. L'auteur
presente en suite les recherches zoologiques en Bucovine dans la periode 1 900- 1 920, etfectuees par
Constantin N. Hurmuzaki, Dimitrie Voinov, A. Popovici-Bâznoşanu, Grigore Antipa, Ioan Borcea,
Aristide Caradja, Constantin N. Ionescu.
6 Emil Pop, Radu Codreanu, Istoria ştiinţelor în România. Biologia, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1 975, p. 1 70.
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RESURSE HIDROMINERALE DIN JUDETUL SUCEAVA•
'

OVIDIU B ÂTĂ

Prezenţa pe teritoriul României a câtorva mii de iviri naturale de ape minerale
şi a altor câteva sute apărute prin diferite lucrări de explorare geologică, a impus
găsirea unor căi de a fi sistematizate cât mai adecvat, pentru a fi prezentate şi
caracterizate din punct de vedere fundamental şi aplicativ.
Cu decenii în urmă, atunci când se vorbea despre "ape minerale" , se înţelegea
că este vorba despre acele ape subterane sau de suprafaţă ce puteau fi utilizate în
scop terapeutic, adică în tratamentul balnear. Ulterior, apele de tratament balnear
au căpătat denumirea de "ape curative" iar conceptul de apă minerală s-a extins,
cuprinzând toate apele subterane sau de suprafaţă, care, datorită calităţilor chimice
sau fizice, pot fi utilizate în tratamentul balnear, în industria de îmbuteliere sau în
extragerea unor săruri sau gaze. Î n cura balneară sunt uti lizate apele minerale şi
termominerale, nămolurile şi gazele, un întreg complex de factori naturali care
poartă denumirea de " substanţe minerale terapeutice" .
Apele potabile obişnuite pot conţine şi ele cantităţi însemnate de săruri de
calciu şi de magneziu, devenind "ape dure" , care totuşi nu sunt ape minerale. Cele
minerale, pentru consum alimentar şi terapeutic, conţin uneori mai puţine săruri,
dar acestea sunt sub formă de ioni ai unor elemente chimice mai rare. Uneori, apele
minerale se încarcă şi cu o însemnată cantitate de bioxid de carbon, devenind
carbogazoase; acestea sunt ape de consum alimentar şi se îmbuteliază.
Referitor la originea apelor minerale, au existat, de-a lungul timpului, o serie
de ipoteze grupate la două categorii de idei extreme.
O primă categorie este cea care cuprinde ipoteze ce susţin originea vadoasă
sau meteorică a apelor minerale. Acestea ar rezulta din apele superficiale meteorice
infiltrate în subsol şi dirijate în circuit subteran de reţeaua accidentelor tectonice
până la adâncimi mari. Pe tot parcursul lor, descendent şi ascendent, apele spală
rocile străbătute şi se încarcă, prin dizolvare, cu săruri minerale şi gaze libere aflate
în migrare ascendentă din zonele adânci ale crustei. Pe ramura descendentă a
c ircuitului, apele străbat niveluri cu temperaturi tot mai ridicate, obţinând, prin
încălzire, un grad anume de termalitate care le măreşte capacitatea de dizolvare a
sărurilor minerale din rocile traversate. Revenirea spre suprafaţă a apelor
descendente, pe un traseu diferit de precedentul, rezultă dintr-un proces hidrodinamic
•

Ape minerale: definire, geneză, clasificare, hidrostructuri, surse.

A nalele Bucovinei, XI, 1, p. 2 1 7-223, Bucureşti, 2004
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complex, în care un rol important îl joacă greutatea coloanei de apă rece s ituată Ia
nivelurile superioare.
Cea de a doua categorie susţine originea magmatică sau juvenilă a apelor
minerale. Conform acestui concept, apa minerală ar proveni din zonele foarte
adânci ale crustei tereste şi chiar din zone ale mantalei superioare, fi ind un produs
care nu a văzut" încă lumina zilei. Ar fi vorba, deci, de o apă "tânără" , provenită
"
prin deshidratarea magmei sau din sinteză chimică pe baza gazelor care însoţesc
magma.
Ca o soluţie mediatoare între cele două concepte extreme, se acceptă, mai
nou, că apele minerale au, cu preponderenţă, origine vadoasă (meteorică) şi că pot
încorpora în unele zone adânci ale crustei terestre - situate în regiunile cu
vulcanism tânăr - elemente de origine juvenilă, în primul rând bioxid de carbon şi, în
unele cazuri, hidrogen sulfurat (produse care se numesc manifestări postvulcanice")1 •
"
Zăcămintele în care sunt acumulate ape minerale cuprind o mare diversitate
de formaţiuni geologice, de Ia cele mai tinere (sedimente cuaternare), Ia foarte
vechi, unele afectate de metamorfism (şisturi cristaline). Acumularea apei m inerale
în subteran se face în porii formaţiunilor permeabile (nisipuri, pietrişuri), în zonele
de alterare ale unor roci, în golurile carstice (în formaţiuni calcaroase şi
dolomitice), în mase de roci afectate tectonic.
Izvoarele de apă m inerală apar în anumite condiţii geologice cu deschideri Ia
zi, ca: accidente tectonice (fa! ii, zone de zdrobire a formaţiunilor geologice),
suprafeţe de stratificaţie între formaţiunile geologice de compoziţii diferite, strate
geologice deschise de eroziune, izvoare care drenează un strat acvifer ascuns etc.
D iversitatea hidrochimică a apelor m inerale se datorează unui complex de
factori care au intervenit Ia formarea lor, şi anume: condiţiile I itologice, condiţiile
tecton ice şi hidrogeologice, prezenţa bioxidului de carbon mofetic, prezenţa
materiilor organice, prezenţa acumulări lor metalifere şi a celor salifere.
O primă grupare a ivirilor de ape minerale este cea după distribuţia teritorială
a acestora, pe zone administrative, ori clasificarea în funcţie de categoria staţiunilor
prin care se exploatează substanţa minerală terapeutică - staţiuni de interes general,
staţiuni de interes local, localităţi cu izvoare minerale.
De asemenea, este l arg utilizată şi clasificarea chimică a apelor m inerale în
majoritatea lucrărilor publicate de către geologi şi, mai ales, de către chimişti: ape
minerale acide (conţinut ridicat de bioxid de carbon); ape m inerale alcaline
(predomină sulfaţii de Mg şi Na); ape minerale sulfuroase (conţin sulfuri alcaline);
ape m inerale feruginoase (conţin carbonaţi de fier bi- şi trivalent).
Studiul complex al apelor minerale din diferite zone ale ţări i sau la scară
naţională, a dus la dezvoltarea unui ansamblu de căi asociate problemei genezei
sărurilor m inerale conţinute de apele subterane, în general, şi de apele m inerale, în
particular.
1 Artemiu Pricăjan, Ştefan Airinei, Ape minerale de consum alimentar din România, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi EnciClopedică, 1 979, p. HH l .

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

3

Resurse hidrominerale din judeţul Suceava

219

Tipurilor d e ape m inerale din România l e sunt atribuite, fiecăruia, următoarea
geneză:
- apele minerale sărate, răspândite pe mai bine de 1 6% din suprafaţa ţării,
caracterizate prin prezenţa ionilor de clor şi natriu, uneori a potasiului, bromului,
iodului sau a borului, sunt legate genetic de zăcămintele de hidrocarburi, de
masivele de sare, de sărurile d ispersate în diferite formaţiuni geologice;
- apele minerale sulfatate, sulfuroase, mai restrânse ca răspândire, sunt
legate de formaţiunile gipsifere, de sulfurile din conglomerate sau din formaţiunile
cristaline, de sulful din zăcămintele de cărbuni, de h idrogenul sulfurat de origine
organică;
- apele minerale carbogazoase au component caracteristic bioxidul de
carbon. Se admite că bioxidul de carbon (C0 ) este un gaz de origine endogenă (în
2
cea mai mare parte, ca rezultat al activităţii postvulcanice), preponderent profundă
şi că migrează din zonele adânci ale mantalei superioare şi crustei terestre prin
2
intermediul fal iilor deschise •
În România, C02 este considerat ca unul dintre componenţii manifestărilor
post-vulcanice ale munţilor vulcanici tineri, de vârstă neogenă (formaţi în Pliocenul
superior, 5- 1 ,8 m.a.) din vestul Carpaţilor Orientali (Oaş - Harghita), unde formează
aşa-numita "aureolă mofetică" .
În spaţiul de manifestare al aureolei mofetice, apele minerale carbogazoase
sunt de diferite tipuri hidrochimice. Acest aspect se datorează faptului că apele
subterane circulă şi spală d iferite tipuri de formaţiuni geologice - eruptive,
metamorfice, sedimentare, fiecare dintre acestea având compoziţii mineralogice
care diferă de la loc la loc -, din care dizolvă săruri specifice acestora şi în care se
suprapune C02 interceptat în lungul faliilor pe care se ridică spre suprafaţa solului.
O posibilă clasificare a apelor minerale este clasificarea genetică a diferitelor
tipuri de ape minerale cunoscute prin legăturile lor hidrogeologice cu cele două
ansambluri structurale majore în care încadrează unităţile structurale din ţara
noastră:
1 ) domeniul consolidat/regiunea de platformă, din faţa Carpaţilor (Platforma
Moldovenească, Platforma Valahă, Platforma Sud-Dobrogeană, Masivul
Central Dobrogean);
2) domeniul carpatic/regiunea de orogen, care grupează cele trei ramuri ale
Carpaţilor Româneşti.
Cel mai vast rezervor de substanţe minerale terapeutice d in România este
conţinut în hidrostructuri din regiunea cutată carpatică, care cuprinde 2/3 din
suprafaţa ţării, formată din sistemul muntos (Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali,
Carpaţii Occidentali), depresiuni intermontane, depresiuni intrarnontane şi unităţi
marginale.
2 Artemiu Pricăjan, Ştefan Airinei, Bogăţia hidrominerală balneară din România, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 98 1 , p. 1 6-1 7.
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Pentru Carpaţii Orientali, hidrostructurile de interes balnear se pot grupa în
următoarele trei zone:
- Zona eruptivului neogen, situată în vestul Carpaţilor Orientali, cu direcţie
2
NV-SE, ocupă o suprafaţă de circa 4 000 km , se întinde din Maramureş înspre SE
şi include Munţii Oaş, Gutâi, Ţibleş, Căliman, Gurghiu, Harghita, cel mai lung lanţ
vulcanic tânăr din Europa. Prin sistemul de fracturi crustale cu direcţie NV-SE pe
care magmele au ajuns la suprafaţă, continuă să emane din profunzime C02 , care
este distribuit lateral prin reţelele arborescente ale faliilor deschise, formând aureola
mofetică a Carpaţilor Orientali, în suprafaţă de circa 1 3 000 km2. Zăcămintele de ape
minerale din această zonă sunt cantonate în lave şi aglomerate andezitice, cu debite
foarte mici, şi în nisipurile şi pietrişurile piroclastice, cu debite mari . Apele din
aceste acumulări au caracter feruginos, datorat alterării puternice a rocilor eruptive
sub influenţa C02;
- Zona cristalino-mezozoică, situată în partea mediană a Carpaţilor Orientali,
este formată din masive cristaline prealpine şi un înveliş sedimentar predominant
calcaros, de vârstă triasică şi j urasică. Zona este puternic fracturată longitudinal şi
transversal, fracturi care permit migrarea co2 din părţile adânci ale l itosferei în
interiorul maselor sale. Hidrostructurile din zona cristalino-mezozoică au ape
minerale de două tipuri bine caracterizate, asociate celor două tipuri de formaţiuni
geologice - şisturi cristaline şi roci carbonatice. Formaţiunile carbonatice oferă ape
bicarbonatate, calcice, magneziene (hidrostructurile de la Borsec, B ilbor, Tulgheş,
Toşorog, Rodna). Formaţiunile metamorfice produc ape puternic feruginoase şi
uneori sulfuroase (Vatra Domei, Iacobeni);
- Zona jlişului, situată în estul Carpaţilor Orientali, prin natura l itologică a
formaţiunilor sale şi a permeabilităţii lor reduse (depozite fine şi foarte fine), nu
este favorabilă acumulării de ape minerale şi formării unor zăcăminte cu debite
importante. Doar în formaţiunile calcaroase în regim de carst (senoniene şi eocene)
şi în gresia de Tarcău sunt cunoscute hidrozăcăminte purtătoare de ape m inerale, cu
următoarele tipuri hidrochimice: carbonatate - apar cu totul sporadic; clorurate legate mai ales de accidente tectonice, sunt distribuite cu precădere la contactul
dintre flişul neogen şi depozitele neogene şi mai rar în fliş; sulfatate-sulfuroase cele mai numeroase, provin prin spălarea unor sulfaţi sau prin oxidarea piritelor
d iseminate în unele sedimente ale flişului (gresia de Kliwa, disodile etc.)3•
În judeţul Suceava, zăcămintele hidrominerale sunt situate în . formaţiuni crista
line, la contactul cristalin-eruptiv sau în apropierea contactului dintre cristalin şi fliş.
- Ape carbogazoase sunt apele minerale cu un conţinut mic de C02 liber
(circa 1 g/1) şi sunt cunoscute în perimetrele următoarelor localităţi: Vatra Domei,
Ortoaia, Rusca, Şaru Domei, Panaci, Păltiniş, Drăgoiasa, Dârmoxa, Broşteni,
Dorna Candrenilor, Poiana Negri, Poiana Stampei, Dornişoara, Fântânele, Poiana
Coşnei, Poiana Vinului, Ciocăneşti, Prislop, Diaca, Şesuri. În aceste localităţi
·

3

Ibidem. , p. 25-32.
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există 1 03 iviri de ape carbogazoase, dintre care 9 1 sunt i zvoare naturale, celelalte
sunt rezultate din foraje sau lucrări miniere4 .
Din punct de vedere chimic sunt ape bicarbonatate calcice magneziene sau
alcaline, având drept componenţi principali C0 , N , 0 , gaze rare etc.
2 2 2
- Ape sulfuroase sunt considerate acele ape m inerale care au cel puţin 1 mg/1
hidrogen sulfurat dizolvat.
Cele mai multe izvoare sulfuroase apar în formaţiunile fl işului cretacic, în
roci mamo-calcaroase impregnate cu sulfuri, din depozite deluviale sau din roci
fisurate, având debite în general mici. Izvoare naturale se cunosc la Iacobeni (două
izvoare pe pârâul Puciosu), Moldova Suliţa, Tatarca, Lucina, Crucea, Delniţa,
Corlăţeni, Cârlibaba.
- Ape arsenicale sunt cele legate exclusiv de şisturile cristaline şi se găsesc
în perimetrele localităţilor Şaru Domei, Panaci, Dârmoxa. Din punct de vedere
chimic, apele arsenicale reprezintă un caz particular al apelor carbogazoase, având
un conţinut în arsen care variază de la urme până la aproximativ 7 mg/1 . Sunt
indicate în balneologie pentru tratarea stărilor anemice, a maladiilor endocrine, a
gastritelor cronice, a afecţiunilor biliare, a stărilor depresive etc.
Dintre apele arsenicale, cele de la Şaru Domei se evidenţiază prin concentraţii
ridicate de arsen ( 1 ,8-5 mg/1) şi prin debite însemnate (0,2-1 1/s), fiind recomandate
pentru valorificare în scopuri curative - în stări de convalescenţă, anemii secundare,
cure de diureză, stări alergice, sindroame nevrotice, tulburări circulatorii periferice
arteriale, hipertensiune arterială etc.
În 1 986, unitatea de exploatare a apei minerale arsenicale de la Şaru Domei
şi-a încetat activitatea, exploatarea zăcământului h idromineral fiind sistată definitiv5•
- Ape feruginoase sunt considerate apele minerale care au un conţinut
minim de 1 O mg/1 fier. Cele mai frecvente ape feruginoase sunt de tip carbogazos.
Concentraţiile ridicate de fier se datorează agresivităţii bioxidului de carbon care
dizolvă fierul din roci şi îl aduc� în soluţie sub formă de bicarbonat.
Izvoare feruginoase se găsesc la Vatra Domei, Doma Candrenilor, Şaru
Domei, Poiana Coşnei, Poiana Stampei, Rusca etc.
Apele feruginoase sunt recomandate în tratarea stărilor anemice.
- Ape bromu rate-iodurate sunt cele care se diferenţiază de cele feruginoase
prin faptul că au un conţinut minim de 5 mg/1 brom şi 1 mg/1 iod. Aceste ape
reprezintă un caz tipic al apelor clorurate sodie+ şi se cunosc în zona neogenă a
Carpaţilor Orientali.
Ape iodurate sunt cunoscute în două iviri: una la PoJeni (Câmpulung
Moldovenesc), cu 1 mg/1 iod, şi alta la Slătioara (Gemenea), cu 1 ,3 mg/1 iod.
Izvoarele bromurate sunt mai răspândite, conţinutul de brom fiind mai
însemnat. Ca exemple pot fi date i zvoarele de la Moldoviţa (pe pârâul Petac 4 Gheorghe Bâgu, Alecu Mocanu, Geologia Moldovei. Stratigrajie şi consideraţii economice,
Bucureşti, Editura Tehnicâ, 1 984, p. 1 88.
5 Petru Ţaranu, op. cit., p. 1 55.
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40 mg/1 Br; pe pârâul Slatina - 1 25 mg/1 Br), de la Vicovu de Jos (pe pârâul
Remezău - 3 0 mg/1 Br) şi de la Pârteşti (pe pârâul Bursuci - 3 5 mg/1 Brt.
Apele minerale bromurate şi iodurate pot fi valorificate ca ape curative - sunt
recomandate pentru cura externă (boli reumatice, hipertiroidism, afecţiuni ale
sistemului nervos periferic, dermatologie) - şi pentru extragerea bromului şi
iodului.
- Ape minerale sărate apar d in formaţiuni foarte variate ca Iitologie şi
vârstă, ceea ce determină o mare variaţie a conţinutului chimic de la un izvor Ia
altul. În unităţile de fliş ele apar din roci care aparţin Cretacicului (la Breaza,
Sadova, Câmpulung Moldovenesc, Stulpicani) şi Paleogenului (Putna, Suceviţa,
Păltinoasa). La contactul d intre fliş şi formaţiuni le miocene de platformă, izvoare
sărate se găsesc în legătură cu formaţiunile salifere tortoniene (Miocen superior), la
Gura Putnei, Vicovu de Jos, Marginea, Salca, Cacica, Slătioara, Râşca).
Izvoarele sărate au debite naturale în general mici, în medie 0,05 Vs. Mineralizaţia
variază între 2 g/1 şi 327 g/1. Pe lângă ionii de clor şi sodiu, în unele cazuri se remarcă
prezenţa iodului, borului, hidrogenului sulfurat, hidrocarburilor gazoase.
Apele m inerale sărate, datorită acţiunilor fiziologice ale sărurilor conţinute,
au calităţi terapeutice active în tratarea unor afecţiuni interne (cele cu concentraţii
de până la 1 5 g/1) şi externe (cele cu concentraţii mai mari). Izvoarele sărate de la
Cacica, Salca şi Slătioara au fost utilizate, în trecut, în scopuri balneare.
La Vatra Domei, staţiune balneoclimaterică de interes naţional, apele minerale
- a căror compoziţie chimică, diferită de la un izvor la altul, conferă acestora o
valoare terapeutică de prim-rang -, alături de nămolul de turbă, sunt folosite în
tratarea afecţiunilor reumatismale, neurologice, cardiovasculare, respiratorii,
digestive, ginecologice, endocrine etc.
Distribuţia pe o zonă întinsă a apelor carbogazoase, condiţiile favorabile de
înmagazinare naturală şi valoarea apreciabilă a debitelor, permit creşterea valorificării
acestui tip de ape minerale prin îmbuteliere industrială şi comercializare ca ape de masă.
Zăcământul hidromineral Roşu, situat la circa 2,5 km vest de oraşul Vatra
Domei, este localizat în formaţiuni cristaline alterate şi debitează o apă minerală
carbogazoasă de consum alimentar, hidrogencarbonatată, calcică, slab sadică,
hipotonă, cu un conţinut de co2 dizolvat în jur de 1 000 mg/1.
Zăcământul Poiana Vinului (Coşna), situat în bazinul Doma - Coşna, în
zona de confluenţă a pâraielor Teşna şi Bancu, este localizat în depozite
sedimentare permeabile de vârstă eocenă şi oligocenă din imediata vecinătate a
unui stâlp andezitic ce străpunge sedimentarul . Apa m inerală este de tip
bicarbonatat-calcic, carbogazoasă, feruginoasă, uşor clorurată, cu o mineralizaţie
totală de 3 206-4 288 mg/1, din care 880-2 860 mg/1 revin C02 dizolvat. Zăcământul
se exploatează exclusiv prin îmbuteliere, pentru consum alimentar, apa m inerală,
cu evidente proprietăţi medicinale, fi ind foarte apreciată de consumatori.
6

Gheorghe Bâgu, Alecu Mocanu, op. cit. , p. 1 9 1 .
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Zăcământul Poiana Negri, situat la extremitatea nord-vestică a Munţilor
Călimani, în zona confluenţei râului Negrişoara cu pârâul Pintea, este acumulat în
gresii eocene permeabile şi în nivelele inferioare ale aluviunilor unei terase cu
dezvoltare locală, este exploatat prin foraje care oferă debite mari. Din punct de
vedere chimic, apa este carbogazoasă (1 500-2 300 mg/1 co2 dizolvat), puternic
bicarbonatată, calcică, feruginoasă, sadică. Apa minerală se exploatează prin
îmbuteliere, după deferizarea ei în instalaţii speciale, având calităţi care o
recomandă ca pe o excelentă apă de masă.
Zăcământul Poiana Coşnei este situat pe versantul estic al Munţilor Bârgău,
în bazinul superior al văii Coşna. Acviferul mineralizat se dezvoltă în depozite de
fliş (senoniene, eocene şi oligocene), cu debite foarte mici, de maximum O, 1 5 1/s.
Apa minerală este bicarbonatată, carbogazoasă, calcică, cu mineralizaţia cuprinsă
între 3 01 o mg/1 şi 4 1 69 mg/1, din care 880-2 500 mg/1 revin co2 dizolvat.
Zăcământul Dorna Candrenilor se găseşte în raza localităţii cu acelaşi nume,
la 8 km de Vatra Domei, în zona de confluenţă a râului Doma cu pârâul Ouşoru.
Acviferele mineralizate, de tip multistrat, sunt localizate în depozite de roci
sedimentare (permeabile şi impermeabile) cretacice, paleocene şi cuaternare. Existenţa
zăcământului hidromineral este dovedită de apariţia a 1 1 izvoare naturale la baza
terasei inferioare din stânga râului Dorna. Zăcământul este deschis prin fomje. Apa
minerală se încadrează în categoria celor bicarbonatate, clorice, sodice, magneziene şi
carbogazoase. Folosită iniţial pe plan local, pentru balneaţie, apa minerală, datorită
proprietăţilor medicinale deosebite, a început, din anul 1 968, să fie valorificată, prin
îmbuteliere, în sistem industrial şi comercializată în întreaga ţară, la început sub
denumirea de Izvorul .. Dorna Candrenilor " şi, după 1 994, sub cea de Cristallina.
Dintre izvoarele sulfuroase, cele de la Iacobeni şi Moldova Suliţa, cu debite
însemnate, pot fi valorificate organizat, pentru cură externă. Pentru cură internă merită
să fie luate în considerare izvoarele sulfuroase de la Broşteni, Cacica, Corlăţeni.
Ressources hydro-mim!rales dans le departement Suceava
(Resume)

Les eaux se comptent parmi les richesses naturales de sous-sol du departement Suceava. Elles
ont une grande diversite hydro-chimique, due aux facteurs complexes qui ont intervenus a leurs
formation: les conditions lithologiques, tectoniques et hydrogeologiques, la presence de co . due a la
2
mofette, la presence des matieres organiques et des accumulations metalliferes.
Dans le departement Suceava, les plusieurs sources d'eaux se trouvent dans les formations
cristallines, au contact cristallin-eruptif ou au contact cristallin-flysch et sant tres variees: eaux
gazeuses, eaux sulfureuses, eaux ferrugineuses, eaux salines, eaux minerales arsenicales etc.
On fait usage d 'eaux soit en balneotherapie (a Vatra Domei), soit en les absorbant comme
boisson.
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OPINII

EMINESCU LA COSTIŞA?
ION FILIPCIUC

Costişa este un sat oarecare, aşezat în coasta din stânga râului Suceava, cam
pe la jumătatea distanţei dintre Dorneşti şi Bilca, pe direcţia răsărit-apus, şi
aproximativ în crucea zării dintre oraşele Siret, spre miazănoapte, şi Rădăuţi, spre
miazăzi, fără un document de atestare timpurie în istoria Moldovei şi fără ieşire la
marea întretăiere de drumuri bântuite în vreme de ţărani, călugări, negustori, oşteni,
oaspeţi şi cotropitori.
Întâmplător, sunt născut în acest sat şi înzestrat cu meteahna de a mă interesa
cam de toate cele petrecute într-o " gândire spusă sau scrisă" despre Costişa.
Într-un articol tipărit în revista " Ţara Fagilor" 1 despre Samu il Isopescu profesor şi om de cultură la Suceava, titlu din care înţelegem că unui profesor îi
mai trebuie câte ceva pe deasupra spre a fi gratulat cu atributul "şi om de cultură",
neobositul istoriograf, heraldist şi genealogist al familiei Isopescu, prof. Petru
Bej inariu (vezi şi lucrarea unui colectiv de autori, Familia Isopescu în mişcarea
naţională din Bucovina 2 , de unde a fost extras textul articolului) avansează o
afirmaţie care ar trebui, cel puţin pe mine, să mă umple de mândrie patriotică, şi anume
că: "După unele infonnaţii neconfirmate documentar, se pare că, ajuns în Rădăuţi, în
vederea participării la Serbarea de la Putna din august 1 87 1 , Eminescu a trecut şi
pe la Costişa, la prietenii săi Isopescu Samuil şi Arcadie " . De menţionat că Petru
Bej inariu avansase oarecum ipoteza de mai sus încă în articolul Pe urmele lui
Eminescu, de la Cernăuţi la Putna, în august 1871, în "Obiectiv, Vocea Sucevei "3,
unde spune: " Sunt păreri potrivite cărora Eminescu s-a interesat de buna primire a
oaspeţilor, inclusiv la gospodării ţărăneşti şi pentru aceasta s-a deplasat în
local ităţile: Vicovu de Sus, Frătăuţi (aici probabil la colegul său Samui l Isopescu),
Marginea, Volovăţ şi Satu Mare" .
Însă cum eu am oarecare experienţă în a urmări ubicua hăituire a poetului de
către unii istorici literari prin Feldru, Năsăud, Dej, Sighet, Şomcuta Mare, Beiuş,
Sibiu, Rădăuţi şi alte aşezări, fără de care cultura lui Eminescu ar fi şchiopătat "cu
asupra de măsură" , şi faţă de această răbufuire istoriografică: "după unele informaţii
neconfirmate documentar", ţin să-mi exprim serioase rezerve chiar la acel " se pare"
1

Suceava, anul XII, nr. 1 (46), ianuarie-martie 2004, p. 14.
Academia Română, Filiala Iaşi, Centrul de Studii "Bucovina", Rădăuţi, Editura Septentrion,
2004, p. 1 5 1-1 58.
3 Anul 1 , nr. 2, joi, 1 6 august 200 1 .
2

Analele Bucovinei, XI, / , p . 225-237, Bucureşti, 2004
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impersonal, care ar trebui grafiat câtuşi de responsabil prin " mi se pare" şi mai
mult decât atât. Că nu avem documente e treaba destinului, dar a confrunta câteva
repere cronologice şi geografice intră în ceea ce s-ar chema bună cuviinţă pentru
dramul de inteligenţă cu care ne-a mi luit Dumnezeu.
În august 1 87 1 , preotul-paroh Vasile Isopescu şi soţia sa, Domnica (despre
care, în Condica născuţilor din Parohia Costişa, soţul ei nu face nici o menţiune că ar
fi născută Grigorovici, aşadar sora Mariei, mama viitorului mitropolit Silvestru
Morariu-Andrievici, înrudire de care parohul din Costişa nu s-ar fi ruşinat nicidecum)
nu mai slujea, după mai bine de 45 de ani de nevoinţă creştinească, la biserica din
Costişa, unde acum oficia " preotul de ajutoriu" Georgie Reus de Mâmt. Spre
deosebire de predecesorul său, care n-a publicat nimic, Georgie de Mâmt este autorul
unor texte interesante, precum Sacrificiile în timpul pînă la Christos, în "Candela",
II; Personalitatea preotului ortodox, în "Candela", VI ş.a. Va fi fost Vasile Isopescu
detaşat la biserica din Frătăuţii Noi? Va fi luat calea întru cele veşnice? Oricum,
scrisul şi iscălitura lui Vasile Isopescu, vicar până în aprilie 1 827 şi paroh după
această dată la biserica Naşterii Sf. Marii din Costişa, dispar după notaţia din 23
octombrie 1 865 din Condica născuţi lor a Parohiei din Costişa.
Nici o mărturie nu-l înfăţişează pe vreunul dintre cei doi fraţi printre
participanţii la Serbarea de la Putna. De ce s-au sfiit bucovinenii din Cordun de a
susţine şi de a lua parte la comemorarea lui Ştefan cel Mare din 1 87 1 e o chestiune
pe care istoricii n-au lămurit-o, dacă au dibuit-o cumva, dar explicaţia v ine singură
când ştim că, în urma unei adunări pregătitoare, desfăşurate în ziua de luni, 1 9
aprilie/1 martie 1 87 1 , prin Decretul imperial din ziua de miercuri 28 iulie/9 august
1 87 1 , Francisc Iosif II îngăduia bucovinenilor un Congres bisericesc al români lor
ortodocşi spre a se hotărî autonomia Bisericii Ortodoxe din provincie şi înfi inţarea
unei M itropolii a Bucovinei. Ceea ce era un act de independenţă nu numai
religioasă, dar în aceeaşi măsură şi un gest opozant faţă de cei ce doreau o
Mitropolie a tuturor românilor din Banat, Ardeal şi Bucovina. Aşadar, unitatea
românilor preconizată prin serbarea de la mormântul lui Ştefan cel Mare intra în
contradicţie cu interesul special şi acţiunile românilor din Bucovina pentru autonomie
bisericească în provincia administrată de Austro-Ungaria.
Ar fi de observat un fapt: şi Samuil şi Dimitrie Isopescu îşi încheie studiile de
la Viena în anul universitar 1 87 1 -1 872, spre a se îndrepta ca profesori la Ober
Gymnasium din Suceava. Cum preparativele pentru ocuparea celor două catedre de
către Samuil (de istorie-geografie) şi Dimitrie (de matematică-fizică) vor fi început
cu un an înainte de numire, adică măcar în vara anului 1 87 1 , e dificil de imaginat
că solicitantii unei asemenea slujbe în învăţământul austriac din Bucovina ar fi riscat
implicarea într-o acţiune studenţească - fie şi cu un afişat caracter religios, cum a fost
închinarea la mormântul lui Ştefan cel Mare - menită să suscite ideea unităţii
românilor. Ceea ce nu-i de reproşat pentru "virtuali i şi viitorii" corifei ai mişcării
naţionale în provincia de sub flamura drăguţului de împărat de la Viena. Dar n ici
nu trebuie trecut cu vederea.
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De altfel, din "m işcarea naţională" efectivă de la Putna anilor 1 870-1 87 1
lipseşte numele oricărui lsopescu, neîntâlnit în nici un comitet provizoriu sau
aranjor, nici în vreo listă de subscripţie cu jertfă bănească şi nici între cei vreo
2 000 de participanţi la praznicul hramului Sf. Mari i din ziua de dumin ică, 1 5/2 �
august 1 87 1 . Explicaţia o putem rotunj i cumpănind purtarea altor dat_ fraţt
bucovineni: loniţă (3 1 ian. 1 843 - 25 mai 1 902) şi Vasile Bumbac (7 febr. 1 83 7 27 febr. 1 9 1 8). Întâiul, îndârjit antij unimist, nici nu urcă din Costâna, nici nu
coboară din Viena, unde încă era student şi peste vara anului 1 87 1 , la Putna, căci
era la acea vreme în tratative pentru ocuparea (pornind cu anul şcolar din
septembrie 1 872) postului de profesor de limbă latină şi română la gimnaziul din
Suceava. Al doilea, Vasile, prieten bun cu Eminescu, student bursier în Viena încă
din 1 864, se eschivează a participa direct la Serbarea de la Putna - cu toate că 'la un
moment dat era chiar preşedintele comitetului organizator - sub pretextul că îşi
prepară examenele pe care le va termina abia în primăvara anului 1 874, din cât se
presupune, chiar cu un doctorat în filosofie. O rapidă privire prin scriptele
Universităţii d in Viena ne-ar lămuri dacă Vasile Bumbac a dat sau nu vreun
examen în perioada iunie - septembrie 1 87 1 şi ar înceta orice suspiciune. Dar, în
sfârşit, cum se face că Eminescu, venind de la Ipoteşti, de unde la 6 august 1 87 1 îi
scria lui Titu Maiorescu, trecând prin Burdujeni şi Iţcani, nu face un popas în satul
Costâna de lângă Suceava, la Vasile Bumbac, şi merge glonţ la Costişa, drept la
fraţii Samuil şi Dimitrie Isopescu?
Să presupunem că Eminescu vine de la Ipoteşti la Putna prin Mihăileni, iar de
acolo aj unge în Siret, unde poate face popas la Teodor V. Ştefanelli ( 1 8 august
1 849 - 23 iulie 1 920), prieten de nădejde, cu amintiri preţioase despre tinereţea
cernăuţeană şi vieneză a poetului, urmând să meargă împreună la mormântul
voievodului, cu vreo trăsură a unui negustor din Siret, prin Baineţ, Cl imăuţi,
Fântâna Albă şi Vicovu de Sus. Ei, nu, drumeţul "nepereche" trece pe lângă Siret,
apucă la vale dâmbul unui pârâiaş din Ruda şi se opreşte musai la Costişa, ca
să-i vadă pe fraţii Samui l şi Dim itrie Isopescu, feciori i popii Vasi le, cum îmblăteau
vârtos grâu ( pe aria din ograda casei ! Aşa că Ştefanelli pleacă singur spre Putna,
fără a mai trece pe la fraţii Isopescu din Costişa, în ziua de joi, 1 2/24 august 1 87 1 ,
povestindu-ne mai apoi cum 1-a aflat pe Eminescu sosit la Putna taman cu o
săptămână înainte de ziua serbări i, adică sâmbătă, 7/1 9 august. Şi nu pomeneşte nici un
cuvânt despre fraţii Samuil şi Dimitrie Isopescu orbecăind "pe drumul de costişă" sau
petrecând măreţ în . . . mişcarea naţională de la Putna.
Samson L. Bodnărescu (27 iunie 1 840 - 3 martie 1 902) era originar din satul
Voitinel, nu mai departe decât la 1 5 km de Putna şi, ca student la Viena ( 1 8681 870), apoi cu un doctorat în filosofie la Giessen, în Germania, ca înfocat
admirator al acţiunilor "J unimii " ieşene, unde a fost chemat şi susţinut de Titu
Maiorescu, s-ar fi cuvenit să fie entuziasmat de serbarea aranj ată de studenţii
români din Viena. Şi totuşi, Samson Bodnărescu nu a fost în vara anului 1 87 1 la
Putna şi nu 1-a putut amăgi pe Eminescu să-I aibă ca oaspete la vatra natală din
Voitinel.
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�robabil că poetului i-a fost mai

la îndemână Costişa.
In ziua de marţi, 20 iulie/1 august 1 87 1 , comitetul organizator semnează şi
expediază din Cernăuţi un comunicat "cum că el şi-a străpus reşedinţa la Cernăuţi
în Bucovina, în 1 august st.n.a.c., începând aici pregătirile necesare pentru serbare,
despre a cărei realizare nu mai poate încape nici o îndoială; roagă aşadară a adresa
toate corespondenţele precum şi listele netrimise încă îndărăpt, fie ele şi deşerte
cătră: Pamfil Dan, j urist, Cernăuţi (Czernowitzer, Bucovina)" . Semnatarii, Ioan
Slavici, preşedinte, şi E. Luţia, secretar, "roagă mai odată" ca doritorii "a participa la
serbare în interes propriu" să se anunţe până la data de 1 O august st.n.a.c., adică
până în ziua de joi, 29 august, stil vechi 1 87 1 4 •
Faptul c ă textul n u a fost semnat şi d e M . Eminescu ar proba că poetul n u era
la acea oră în Cernăuţi. Putem doar presupune că a fost cu câteva zile înanite sau că va
reveni câteva zile după această dată. În nici un chip că între timp, neavând nici o treabă,
a tras o fugă până la Costişa!
În ziua de vineri, 23 iulie 1 4 august 1 87 1 , în ziarul "Românul " din Bucureşti
apare articolul semnat de Dumitru Brătianu, apreciind eforturile organizatorilor
Serbării de la Putna şi accentuînd importanţa istorică a comemorării lui Ştefan cel
Mare. Comitetul organizator va răspunde lui Dumitru Brătianu printr-o scrisoare
deschisă abia în ziua de marţi, 3/1 5 august 1 87 1 , sub semnătura lui M. Eminescu şi
Pamfil Dan, ceea ce arată că vreme de vreo zece zile Eminescu nu a stat în Cernăuţi
şi n-a avut la îndemână ziarul "Românul" spre a răspunde omului politic bucureştean.
În ziua de vineri, 30 iulie /I l august 1 87 1 , comitetul conducător anunţă publicul
că la şedinţa din ziua de marţi, 20 iulie/1 august, stil nou, ţinută la Cernăuţi, în urma
demisiei lui Vasile Bumbac (care a rămas doar "ca agintele comitetului central în
Viena") şi a lui Belesiu - "împedecaţi fiind parte prin împrejurări familiare, parte
prin ocupaţiuni cu studiul pentru examene" - au fost aleşi "fostul secretariu dl.
S lavici de preşedinte, dl. M. Eminescu de secretariu", ceea ce însemna că
Eminescu a fost ales în contumacie, de vreme ce comunicatul din data de 20 iulie/1
august a fost semnat de un secretariu ad-hoc, E. Luţia. Peste zece zile însă, vineri,
30 iulie/ I l august 1 87 1 , poetul e prezent în comitetul conducătoriu din Cernăuţi,
comunicatul prin care virtualilor participanţi la serbarea de la Putna li se dădeau
amănunte: "U ltima staţiune de descălecare pentru persoanele ce vor veni pe calea
ferată este Hadicfalva (Bucovina); trenul soseşte numai odată pe zi şi anume pe la 2
oare după amiazăzi. La această staţiune comitetul va ordina o secţiune, care are să
îngrijească transportarea publicului la Putna - o depărtare de cinci oare -, preţul de
persoană e 1 fl. ş i 1 fl. 50 cr. ", anunţul fiind semnat de Ioan S lavici, preşedinte, şi
.
M E mmescu, secretanu s .
.

.

4 Cf. Albina", Pesta, nr. 6 1 , din 29 iulie/ !O august 1 87 1 ; Teodor Balan, Serbarea de la Putna,
"
1 87 1 , în voi. Şaptezeci de ani de la înfiinţarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română in
Bucovina (1862-1932), Cemăuti, 1 932, p. 1 87.
"
5 Cf.
" Albina , Pesta, nr. 63, din ziua de joi, 5/ 1 7 august 1 87 1 , sau Teodor BAlan, op. cit.,
p. 1 88-189.
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Unde va fi hoinărit Eminescu în acele zece zile nu prea putem şti şi ar fi
hazardat să tregem concluzii pe baza unor " informaţii neconfirmare documentar" .
Cert rămâne faptul că în ziua de marţi, 311 5 august, apar două materiale
semnificative, întâiul fiind scrisoarea de răspuns către O. Brătianu, văzând în
acţiunea lor "evenimentul timpurilor moderne, cel mai însemnat, cel mai fecund în
rezultate măreţe pentru români. De aceea, România liberă, până aici înmărmurită,
deodată tresări în preziua serbării voastre" (" Românul ", Bucureşti, an XV, vineri
3/1 5 august 1 97 1 , p. 694.
Important pentru discuţia de faţă e, însă, faptul că în ziua de marţi, 31 1 5
august 1 87 1 , Eminescu se afla în Cernăuţi, iar Slavici nu mai era în acelaşi oraş,
găsindu-se ori la Putna ori la Rădăuţi, pentru a pregăti serbarea de peste 1 2 zile. Că
Eminescu lucra de câteva zile în Cernăuţi pentru promovarea serbării academice ar
fi o dovadă şi articolul ce se tipăreşte în aceeaşi zi de marţi, 3/1 5 august, în ziarul
"
"Czernowitzer Zeitung din Cernăuţi, în partea de foi leton, sub titlul Das
Săkularfest im Kloster Putna, scris cu o zi înainte - "Czernowitz, 1 2 August 1 87 1 "
- şi nesemnat. Î ntrucât textul nu a fost reeditat sau tradus până astăzi, ne îngăduim
a-1 prezenta în întregime, în traducerea făcută de Thomas Kaules, jurist din
Câmpulung-Moldovenesc, căruia îi mulţumim şi pe această cale:
"Sărbătoarea secu/ară din Mănăstirea Putna 1 Hramul Mănăstirii Putna, care
are loc anual după străvechi obicei la zi de Sf. Marie, cu participarea cred incioşilor
locali, dar şi a celor veniţi de departe, se va desfăşura anul acesta deosebit de
frumos şi fastuos. Î n această mănăstire, situată într-o maiestuoasă zonă de munte,
se odihnesc osemintele marelui voievod Ştefan cel Mare, cel care a luptat victorios
în războaie grele împotriva hoardelor asiatice, în numele creştinătăţii. El este
ctitorul acestei mănăstiri, pe care a dotat-o cu proprietăţi imense. Şi pentru că în
anul trecut s-au împlinit patru secole de la întemeierea Mănăstirii Putna, conventul
mănăstirii, sub conducerea stareţului Arcadie Ciupercovici, a organizat o sărbătoare
grandioasă pentru cinstirea memoriei marelui ctitor, sărbătoare la care au participat
nu doar poporul drept-cred incios, ci şi persoane din toate clasele şi păturile sociale.
Amintirea marelui voievod Ştefan cel Mare, care a luptat pentru naţiunea
română, a trezit şi în inimile tinerilor studenţi de naţionalitate română dorinţa de a
merge în pelerinaj la Putna. La mormântul ctitorului doreau să aducă prinos de
recunoştinţă şi să dăruiască o urnă de argint, lucrată în fil igran. Un incident
neplăcut, adus la cunoştinţa publicului prin intermediul presei, a împiedicat
studenţimea să-şi realizeze această dorinţă cu ocazia sărbătorii de anul trecut. Î n
acest an, însă, studenţimea doreşte să împlinească această sfântă datorie în măsura
în care mijloacele modeste şi împrejurările le vor permite.
După anunţarea oficială în ziare şi după convorbirile de la Viena, mai mulţi
studenţi au fost trimişi aici pentru a pregăti primirea, cazarea şi masa pentru
oa_s peţii ce vor veni în pelerinaj . Acest comitet şi-a început deja activitatea şi se
-prevede ca în orice privinţă vor fi asigurate cele mai bune şi mai ieftine condiţii .
Pentru transportul d e l a ultima staţie d e tren, Hadikfalva, spre Putna, vor exista
căruţe ce vor putea fi folosite în schimbul unor mici taxe. Î n Putna şi în localităţile
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învecinate vor exista locuri de cazare, iar mesele comune ale oaspeţilor se vor ţine,
după slujbă, în prăznicar.
Sărbătoarea propriu-zisă va avea loc în zilele de 1 5 şi 1 6, respectiv 27 şi 28
august, timp în care se vor desfăşura slujbele şi celelalte festivităţi . Un cor
studenţesc va colabora de asemenea şi va aduce strălucire serbării . Darurile ce vor
fi aduse cu această ocazie, spre veşnică amintire, constau într-o preţioasă urnă din
argint, donată de către studenţi, din două acoperăminte de morminte, brodate cu
migală de doamnele bucovinene şi de cele din Bucureşti, precum şi câţiva prapori.
Detalii mai amănunţite despre această sărbătoare vor fi încă precizate, iar
programul va fi adus în curând în atenţia publicului.
Cernăuţi, la 12 august 1 87 1 "
Prezentarea de mai sus a fost consemnată succint în "Curierul de Iaşi ", nr. 87,
duminică, 8 august 1 87 1 : "(Serbarea de la Putna) Czemowitzer Zeitung (foaie
provincială oficială) în foiletonul său din nr. 1 27 cu data 1 5 august st. n. vorbeşte
foarte frumos şi simpatic despre serbarea seculară de la Putna. După ce dedică mai
multe cuvinte călduroase memoriei fundătorelui acelei Mănăstiri, recunoscând
luptele şi victoriile, precum şi meritele sale civilisatoare şi recapitulând pe scurt istoria
Mănăstirei şi serbarea memoriei patru seculare săvârşită anul trecut de către egumenu
Arcadie Ciupercovici, regretă causele (vorbind numai despre cele financiale) cari au
făcut să se amâne anul trecut pelegrinagiul românilor din toate regiunile Române şi
constată lăudabila activitate a Comitetului central al Studenţilor Români din Viena,
precum şi călduroasa părtinire a Publicului Român, şi mai ales îngrij irile ce
desvoltă Comitetul pentru primirea celor ce vor merge să încungiure mormântul
glorios; apoi descrie ofrandele ce se vor pune în biserică şi prevede că serbarea va
fi bine frecuentată" (Notiţa e preluată în ziarul "Românu1 ", Bucureşti, sâmbătă,
1 4/26 august 1 87 1 , p. 690.).
Se vede l impede că autorul notiţei din "Curierul de Iaşi", unde lucra Ioniţă
Scipione Bădescu şi căruia par a i se datora toate însemnările din acest ziar despre
Serbarea de la Putna, ştie mai multe lucruri decât spune foi letonul de la Cernăuţi,
căci în "Czemowitzer Zeitung" e vorba doar de un " incident neplăcut", pe care
ziaristul de la Iaşi îl traduce exact: un incident financiar, adică pierderea sumei în valută
austriacă, prin încredinţarea biletului de depunere - primit de la o bancă vieneză de
toată încrederea - unei bănci falimentare a românilor, Perlea & Murăşianu.
Motivaţia cu izbucnirea războiului franco-prusac este destul de puerilă, ca să
nu spunem chiar că sare în ochi onoraţilor subscriptori la fondurile adunate, căci
războiul s-a declanşat în ziua de marţi, 7/1 9 iulie 1 870, iar comitetul aranjor al
serbării pleacă la Putna în ziua de miercuri, 1 5/27 iulie, prin urmare cu 8 zile bune
de la debutul conflictului armat din Apusul Europei, şi lucrează vârtos la
Mănăstirea Putna până când primeşte decizia de amânare a serbării, luată de
comitetul studenţesc central din Viena abia în ziua de miercuri, 29 iulie/! O august
1 87 1 , după trei săptămâni de război între Franţa şi Prusia.
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Peste doar două zile, vineri, 3 1 iulie/12 august, trei dintre membrii comitetului
aranjor de la Putna - Emanuel Logotteti, Gabriel Băleanu şi Ioan yolcinsc!li -:
părăsesc mănăstirea şi, ajunşi la Rădăuţi, şemnează un apel către publicul roman Ş I
studenţimea implicată în susţinerea ş i pregătirea serbării, precizând că "conclusu �
de amânare" s-a făcut de către comitetul central din Viena, fară "coînţelegerea ŞI
învoirea delegaţiunei " de la Putna. S-ar deduce de aici că alţi membri din delegaţiune
au rămas Ia Putna şi au participat la Hramul Sf. Marii Mari, bucurându-se de fastul
zilei de sâmbătă, 1 5/27 august 1 870.
Pe scurt, în zilele de marţi şi miercuri, 3--4/ 1 5-1 6 august 1 87 1 , Eminescu era
în Cernăuţi şi se ocupa de promovarea imaginii serbării, astfel încât rândurile din
ziarul cemăuţean au darul de a slobozi un "ausweis" oficial - fiind nesemnat, echivala
ca un act oficial din partea publicaţiei şi a administraţiei austriece - pentru continuarea
nestingherită a pregătirilor de la Putna. Imediat după lectura articolului, jandarm ii şi
grupul turbulent al evreilor din satul Putna au renunţat la orice piedică în
preparativele pentru festivitatea din 1 5/27 august. Amatorii de itinerarii fantasmagorice
ar zice chiar că poetul avea vreme să treacă, mai pe ocolite, ce-i drept, şi pe la fraţii
Isopescu din Costişa. Numai că presupunerea e subminată de Condica Parohiei din
Rădăuţi, unde preotul Ioan Mândrilă scrie negru pe alb că:
"Azi am găzduit la mine doi ştiudinţi din Viana, pe Mihalaş Eminescu şi pe
Ionică Slavici. Mai sunt vreo zăce zile până la hramul Manastirii Putna. S-a hotărât să
se ţină în vara asta şi sunt aşteptaţi oaspeţi din toate părţile. Vreme caldă şi secetoasă
cumu-i în avgust pe la noi în Radăuţ.
Tinerii aiştia doi au găzduit o noapte la bezârchauptmanul Orest Rănea. El îşi
zice Orestes Renney, după obicina proastă a beamterilor, măcar că-i fecior de popă
din Burla. I-au trimăs la mine, căci el nu i-au putut ţânea în casă, ca să nu-i iasă
vorbe şi bănuieli, care până la urmă tot au fost.
Hramul de la Putna s-au ţinut cu ştirea lui Rănea şi veştile au curs şi au mărs
până la Viana.
Ştiudenţii cei doi vorbeau nemţeşte ca apa şi mi-au cerut sfat cum să
rânduiască mai bine. Era vorba mai mult de bucate, căci vor veni oameni mulţi şi
hram fără mâncare şi băutură nu se poate. Apoi eu le-au înşirat câteva nume de
oameni vrednici rămânând să-i cerceteze, ca să-i aj utoreze cu câteva cuptoare de
colaci şi plăcinte. Holercă să va găsi că-i destulă. Care a putea le-a făgădui şi alte
bucate, că la hram oamenii vin cu merindea în coşorci şi în traiste.
A doua zi i-am dus la biserică şi le-am arătat mormintele cele domneşti. Au
văzut şi căsoaiele hergheliei împărăteşti. Ionică ungureanul a suduit împărăţia.
Au stat după prânzare la sfat de taină. Mihalaş Eminescu, moldoveanul, mi-a
spus câteva vorbe mari, care m-au uns la inimă. A zis: «Român i i n-or sta cât lumea
împărţiţi, nice călcaţi de ciubotele cătanelor împărăteşti şi-a veni şi ziua cea mare
pentru Radăuţ, când s-or trezi voievozii din morminte. Ştefan cel Mare ne cheamă
la Putna».
Moldoveanul şi ungureanul au stat la Radăuţ trei zile şi au rânduit o seamă de
lucruri cu beţârchauptmanu l Rănea, care s-au purtat frumos şi le-au dat sfat cu
priinţă, adică cum să se petreacă toate fără sminteală pentru mine.
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Azi s-au întors de I a hram amândoi şi mi-au povestit cum a fost şi cum le-a
plăcut. Am fost şi eu la hram cu radvanul lui Larionescu, dar n-am stat decât o zi .
A curs lume peste lume Ia hra� . Au venit şi mărimuri din Moldova. S-au ţinut şi
cuvântări tare frumoase. Mihalaş a citit stihuri tare bine aduse din condei iar
feciorul lui Iraclie, prietenul meu, a cântat d in scripcă. Mihalaş era tare mulţămit,
măcar că obosit. A spus câte şi mărunte şi mari. Mi-a dat şi mie stihurile cele
tipărite. De dormit, au dormit în turnul cel mare de la mănăstire în făn.
Au dormit o noapte şi la mine să se întremeze.
Azi au pornit spre Suceava cu harabaua lui Colrus. Bani aveau număraţi . Am
adaus şi eu două coroane şi cinci griţari.
După hram au fost în târg o seamă de vorbe. Altcum nimic. " (Petru Rezuş,
Mihai Eminescu, Editura Cartea Românească, [Bucureşti], 1 983, p. 68-69).
Textul de mai sus, pretins a reproduce o scriere din 1 87 1 , nu e facsimilat în
ediţia invocată de autor6 în condiţii care să permită aprecierea autenticităţii
documentului. Î n absenţa unei asemenea perspective, nu ne îngăduim decât a
observa câteva mărci stilistice - "zăce zile" în loc de "zăce zâle", "hramul
manastirii Putna" şi "de la mănăstire în fân" , în loc de "manastirii" , "să se ţină în
vara asta" în loc de "să să ţână", "El îşi zice Orestes" în loc de "El îş zâce . . . " ,
"
"
"
"aiştia doi au găzduit o noapte în loc de "au gazduit sau, mai obişnuit, "au mas ,
"
"
"căci el nu i-au putut ţânea în casă în loc de "că el nu i-au putut ţâne . . . , "eu le-am
înşirat" în loc de "eu le-am înşârat", "în traiste" în loc de în "trăisti " sau "traistuţe",
"
"
"sminteală pentru mine în loc de "sminteală pentru n ime , "au rânduit o seamă de
"
"
lucruri şi "au fost în târg o seamă de vorbe în loc de "o samă" - care sunt probe de
l imbă literară însuşită în şcoală după manuale editate în Vechiul Regat România şi
difuzate în Bucovina după 1 920 - sau de a trece în revistă neprecizarea zilei, "azi . . . ",
"
"
"
"a doua zi , "azi pentru a treia zi şi încă odată "azi pentru cea de-a patra zi, rară nici
"
o datare - de unde se vede că "scrietoriul şirelor din cronică nu avea la îndemână
"Calendariu pentru Ducatul Bucovinei pe anul mântuirei 1 87 1 , carele este an de rând
de 365 de zile", Cernăuţi, Tipărit la Rudolf Ekhardt - decât că prima zi, când oaspeţii au
fost găzduiţi Ia "bezârchauptmanul Rănea", (peste câteva rânduri "beţârchauptmanul") -,
era cu "vreo zăce zile până la hramu l manastirii Putna", adică în noaptea de
miercuri spre joi, 4-5/1 6- 1 7 august 1 87 1 .
Ne m iră apoi amănuntul că a doua zi, cum ar veni vineri, 6/1 8 august,
oaspeţii parohului Ioan Mândrilă văd biserica, mormintele domneşti şi căsoaiele
hergheliei, iar nu şi caii de rasă din herghelie care, oricât ar fi fost de-ai cătanelor
împărăteşti, meritau admiraţi şi, mai cu seamă, târgui de vineri, când în Rădăuţi se
perindau pe atunci, şi chiar mult mai târziu, ţărani şi ţărănci în cele mai frumoase
straie naţionale din satele apropiate.
Menţiunea că "la hram oamenii vin cu merindea în coşărci şi în traiste" nu
concordă cu stipulaţii le ctitorului unei biserici mănăstireşti - nemaivorbind de
6

Petru Rezuş, Contribuţii la istoria oraşului Rădăuţi, Bucureşti, Editura Litera, 1 975, p. 1 49-1 5 1 .
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

9

Eminescu la Costişa?

233

ctitoria lui Ştefan cel Mare - şi de obiceiul pământului ca mănăstirea să-şi ospăteze
drumeţii vreme de trei zile, iar la hramul sfinţirii lăcaşului să le dea pomană tuturor
celor ce iau parte la l iturghie şi au dorinţa de a se împărtăşi din prazn icul cu� enit
�
ctitorului şi sfântului căruia i s-a închinat biserica. In sfârşit, cronicarul nu ştie că
hramul Sf. Marii Mari de la Putna, în ziua de sâmbătă, 1 5/27 august 1 870, s-a
desfăşurat cu un fast şi cu o participaţie mai largă decât în anii obişnuiţi, ceea ce nu-i
de iertat unei feţe bisericeşti din Bucovina de atunci.
Din Cronica anonimă rădăuţeană, pusă de Petru Rezuş pe seama preotului
Ioanu Mândrilla din Rădăuţi, ar rezulta că M. Eminescu s-a hodinit, tăifăsuit şi
preumbat prin târgui aşezat cam la j umătatea distanţei dintre Cetatea Sucevei şi
Mănăstirea Putna, exact în zilele de miercuri, joi şi vineri, 4, 5 şi 6 stil vechi sau
1 6, 1 7 şi 1 8 stil nou, cu "zăce zile până la hramul manastirii Putna" - ceea ce
pentru limbajul obişnuit al unui preot ar trebui să sune "hramul Sf. Marii Mari ",
spre a nu se confunda cu hramul de la " Sf. Marie Mică" din 8 septembrie - după
care sejur a plecat dimpreună cu Slavici la Putna.
"Au plecat" ori "s-au întors "? Pentru că anonimul cronicar uită a nota de
unde veneau cei doi "ştiudinţi " - de la Suceava?, de la Cemăuţi?, cu trenul, prin
Hadikfalva?, sau chiar de la Putna? -, amănunte care ar fi sporit ma1ja de credibilitate a
textului şi i-ar fi predispus la oarecare prudenţă pe culturnicii care, în amintirea unui
fapt neatestat documentar, au "înălţat" o placă memorială chiar pe tencuiala fostei
case a parohului Ioan Mândrilă, cam prea la marginea, calică pe atunci, a oraşului
Rădăuţi, ca să se oploşească nişte "ştiudinţi " minunaţi de la Viana. Pe vremea
aceea, erau hanuri şi hodăi ch iar în centrul târgul u i !
Aşa c ă "azi " n e mulţumim doar a observa că nici în zilele d e miercuri, j o i sau
vineri, 4-6 august 1 87 1 , cu mai bine de o săptămână înaintea Serbării de la Putna,
poetul nu avea cum să-i viziteze pe cei doi fraţi Isopescu, decât în cazul în care
bătrânul paroh din Costişa şi-ar fi trimis feciorii la "târgui din Radăuţ" să vândă un
viţă! de lapte, înţărcat prematur, prin lectura expresivă a însemnelor heraldice din
chihniţa familiei !
Oricum, să ne întoarcem la Cernăuţi şi să luăm în seamă cele povestite de
preoteasa Eufrosina Petrescu din Crasna, însemnate de Leca Moraru "cu exactitate
stenografică", din cele ce-şi mai amintea mătuşa sa, cu care a stat de vorbă în ziua
de 1 8 decembrie 1 928, locuitoare în Cernăuţi, sub numele Eufrosina Petrescu, dar
născută Popescu şi, probabil, de loc din Crasna ori din apropiere, pentru că prin
anul 1 87 1 (iar nu 1 870, cum greşeşte ea însăşi) era căsătorită cu preotul Samuil
Petroschi (Petrescu), în casa căruia ar fi venit Vasilică Morariu, fiul viitorului
Mitropolit Silvestru Morariu-Andrievici, şi Eminescu, într-o problemă de mare
urgenţă pentru serbarea ce urma să se desfăşoare de Hramul Mănăstirii Putna, în
ziua Sf. Marii Mari, la 1 5/27 august 1 87 1 .
Fireşte că cei doi studenţi de la Viena doreau să li se coacă ceva cozonaci
pentru hrămeni i de la Putna, drept care au şi adus în ograda popii din Crasna un car
de făină de grâu, înfăţişând preotesei cât se poate de limpede perspectiva culinară:
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"- Dragă Frosinică - a r fi spus Vasilică - ţi-am adus olecuţă d e făină, să-mi
faci v-o doi cozonaci pentru Putna.
- Bine - zice coana preuteasă - oleacă de făină văd eu c-ai adus! Da' unde-i
zaharu' , unde-i untu', unde-i vanilia, unde-s oauăle? La un car de făină, �ât ouaret
nu trebuie! "
Cum prin sat munceau şi alţii pentru hramul de la Putna, ca, de altfel, şi prin
satele apropiate mănăstirii, a urmat înţelegerea ca preoteasa să mai adauge de Ia
sine cele trebuitoare, cu condiţia să nu rămână cozonacii nemâncaţi:
"Atunce s-a răspuns şi Eminescu, parcă-! văd şi acuma, că tare era om plăcut.
Şi zice el: - Doamnă, ne-om da toată silinţa să-i mâncăm pe toţi.
Pe urmă le-am dat cina şi au mas la noi. Vasilică tot povestia Ia glume de-ale
lui şi râdea, da' Eminescu ştiu că tare era îngrijat de serbare. Demineaţa, cu
noaptea-o cap, abia am apucat să le dau cafeaua, şi-au pornit la Putna, tot cu
harabaua lor, în fân.
Peste două zile au plecat şi cozonaci i mei la Putna. Şi eu după dânşii.
Doamne, iaca am azi 70 şi atâţia ani, dar aşa rai n-am mai trăit! Vorbirile cele
minunate, norodul cela românesc, din toate părţile . . . Ai fi dat atunci şi cameşa de
pe tine pentru naciune. Şi stam eu aşa deoparte de priviam la frăţia ceea, masa
mare, ca la nunţile bătrâneşti . Şi om lângă om, supt o şandrama mare şi lungă şi
mare" (Leca Morariu, Eminescu la Crasna (în Bucovina), în ajunul Serbării de la

Putna (1871/.
Câteva observaţii se impun: Autorul consemnării ne asigură că redă
informaţiile
D-nei Eufrosina Petrescu, reproduse cu exactitate stenografică", dar
"
nu îndrăzneşte să facă un simplu calcul asupra vârstei pe care o avea, în vara anului
1 87 1 , "Doamna Eufrosina", deşi aceasta îi declara nepotului ascultător că, la data
consemnării mărturiei, în 1 8 decembrie 1 928, povestitoarea are mai mult de 70 de
ani. Câţi, nu precizează. În orice caz, încă nu 80! Să admitem că doamna Eufrosina,
după trecerea celor 58 de ani de la serbarea din 1 87 1 , nu-şi mai aminteşte cu
exactitate anul Serbării de la Putna şi că putea să aibă în acea vară o vârstă cuprinsă
între clhcisprezece şi cel mult douăzeci de ani, motiv pentru care studenţii vienezi o
gratulau pe tânăra preoteasă cu reverenţiosul orăşenesc "doamnă" , în ciuda faptului
că în satele din Bucovina mai cuviincios era "coana preuteasa" . Sare însă în ochi
amănuntul: "Pe Eminescu îl cunoşteam din Cernăuţi, de la teatru" . Or, e cam dificil
de crezut că o fată de vreo zece sau cincisprezece ani, ori o tânără cucoană
preoteasă din satul Crasna, de la o depărtare de vreo patruzeci de km de Cernăuţi,
venea la reprezentaţiile teatrale date de diferite trupe în anii 1 863-1 866, când
Mihai Eminescu era şcolar şi intra cu biletul oferit gratuit de directorul comitetului
teatral, prof. 1. G. Sbiera. Sau Eufrosina Petrescu îl va fi văzut pe Eminescu j ucând
pe scenă, în turneul trupei lui Mihail Pascaly, în iulie 1 869? Totuşi, foştii colegi de
clasă şi de Obergymnasium declară că, deşi s-au străduit să-I întâlnească pe
Eminescu în iulie 1 869, nu au reuşit să-I vadă nici prin oraş, nici prin culise şi nici
7

"Fa.t-Frumos", Suceava, anul IV, ianuarie.:.februarie, 1 929, p. 1 1-12.
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măcar pe scena vreunei reprezentaţii : " ... când în luna iulie 1 869, directorul de
teatru Mihai Pascaly a dat 9 reprezentaţii în Cernăuţi mulţi colegi îmi spuneau că şi
Eminescu se afla ca sufleur în această trupă. Eu nu l-am văzut atuncea, cu toate că
mi-am dat multă silinţă să-I întâlnesc. Dar şi el se vede că şi-a dat toată silinţa să nu se
,
întâlnească cu cunoscuţii săi' s .
Din această precizare am trage concluzia că preoteasa Eufrosina Petrescu îl
cunoscuse pe Eminescu Ia teatrul din Cernăuţi doar din cele citite prin ziare şi
reviste după ... moartea poetului. Mai mult şi mai sinistru, aceeaşi doamnă pretinde
că: "Pe urmă, altădată, a fost la noi şi Andrei Muresianu". Or, " pe urmă" înseamnă
după 1 87 1 , când autorul acelui faimos Răsunet, înschimbat în Deşteaptă-te,
române, era mort de mai bine de ... şapte ani ! Căci Andrei Mureşanu s-a născut la
Bistriţa, în ziua de 1 6 noiembrie 1 8 1 6 şi a murit la Braşov, în ziua de 24 octombrie
1 863, pe când Eufrosina nici nu era încă măritată cu preotul din Crasna!
Alt amănunt: Teodor Ştefanelli mărturiseşte, în amintirile sale, că Eminescu a
venit la Putna, în august 1 87 1 , cu cel puţin o săptămână înainte de ziua hramului:
"Câtva timp înainte de serbare, comitetul aranjator s-a mutat la Cernăuţi ca să poată
dirigea de aproape lucrările. Era şi Eminescu acolo şi, ca unul ce cunoştea Cemăuţul
aşa de bine, lucra din răsputeri împreună cu comitetul. .. De la Cernăuţi comitetul se
stabili apoi la Putna. Eu am sosit la Putna cu trei zile înainte de serbare. Eminescu
sosise cu câteva zile înaintea mea, avea acu cunoştinţa locală şi mă informă despre
toate"9 •
Î n aceste condiţii, o şedere peste noapte în Crasna era şi necesară şi
lesnicioasă. Poetul va fi făcut acolo un popas în calitatea lui de "mădular în
comitetul aranjor", spre a pregăti cele trebuitoare serbări i de la Putna şi peste
vreme, după moartea poetului, oameni i din sat îşi vor fi adus aminte. Dar coana
preoteasă nu precizează dacă Eminescu şi Vasile Morariu veneau de la Putna la
Crasna cu misia specială de a li se coace cozonaci i - care puteau fi copţi la fel de
frumos şi de către o gospod ină din Putna -, sau erau în drum de la Cernăuţi la
Putna, cu făina purtată în carul cu fân.
Numele satului, Crasna Putnei, derivă din faptul că pământul şi sufletele din
această Laştină erau danie domnească pentru Mănăstirea Putnei şi din acest rezid
feudal carul de pâine la hramul mănăstirii din 1 5/27 august 1 87 1 intra în canoanele
tradiţiei. Modificarea de mai târziu, din numele unei părţi a satului, Crasna-IIschi, se
explică de la numele arendaşului care a luat în stăpânire pământurile şi roadele muncii
ţăranilor din acest sat. Să mai amintim, şi nu doar în treacăt, ci pentru că ar putea
justifica popasul eminescian din august 1 87 1 în Crasna, că din acest sat era şi Vasile
Gr. Pop, colegul lui M. Eminescu la liceul cemăuţean. Din păcate, în al său Conspect
asupra literaturei şi literaţilor români din 1 875-1 876 şi în nici o altă scriere, Vasile
Gr. Pop nu ne-a lăsat nici o mărturie în legătură cu Serbarea de la Putna. Dar cine ar
8 Teodor V. Ştefanelli, Amintiri despre Eminescu, ediţie îngrijită, prefală, bibliografie şi note de
Constatin Mohanu, Editura Junimea, laşi, 1 983, p. 78-79.
9 Ibidem, p. 1 09.
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putea să ne şubrezească presupunerea că, trecând de la Cernăuţi prin Crasna,
Eminescu nu s-a oprit să se odihnească la casa părinţilor lui Vasile Gr. Pop?
Neîndoios, detaliu! "peste două zile au plecat şi cozonacii" împinge data
popasului eminescian în Crasna cel mai târziu miercuri şi joi, 1 1-1 2/23-24 august
1 87 1 . Oricum, nu ne putem imagina că Eminescu, venind cu carul îndestulat de la
preotul crăsnean, îl lasă în vadul Sucevei dintre Vicove şi se repede, preţ de vreo
1 5 km, spre a-i vedea pe băieţii popii din Costişa.
Cum Eminescu porneşte de la Cernăuţi, unde era încă în ziua de miercuri,
3/ 1 5 august, prin Crasna - unde stă doar o noapte, poate cea de joi spre vineri, 5-6
august - şi ajunge la Putna abia vineri seară, 6 august, ar fi de înţeles mărturia lui
Ştefanell i că poetul se afla la mănăstire cu câteva zile, poate trei sau patru, înainte
de sosirea prietenului din Siret, în ziua de joi, 1 2/24 august 1 87 1 .
Într-un cuvânt, dacă Eminescu a stat până în ziua de joi, 5/1 7 august în
Crasna, nu putea aj unge totuşi în zilele de joi-vineri, 5-6/1 7- 1 8 august în casa
parohului Ioan Mândrilă din Rădăuţi şi, cu atât mai lipsit de interes şi logică, în
casa fraţilor Isopescu din Costişa.
Cu aceste date suntem, însă, puşi într-o dilemă greu de lămurit şi doar logica
distanţelor pe cele două trasee - Cernăuţi, Storojineţ, Crasna, Vicov şi Putna, însumând
cel mult 70 de km, şi Cernăuţi, Hliboca şi Hadikfalva (cu trenul), preţ de cel puţin
două ore şi 30 de minute, de unde încă 5 ore, pentru cei 40 de km de la Hadikfalva
(Dorneşti), prin Rădăuţi, până la Putna - ne obligă să concedem că poetul a preferat
să ia calea cadrului prin Storoj ineţ, Crasna şi Vicov, pentru a ajunge la Putna în
l O ore de mers în carul cu fân aromitor, decât să facă peste 2 ore cu trenul de la
Cernăuţi la Hadikfalva şi încă vreo 5 ore, cu trăsura, până la Putna.
Ar fi de aşteptat chi ar ca Eminescu să fi fost mai încântat să meargă pe
acelaşi drum spre Putna, pe care a mai "ambulat" cândva, fie însoţindu-1 pe
profesorul Aron Pumnul în periplul său către mănăstire, pentru a împrumuta vechi
cărţi bisericeşti trebuitoare la întocmirea celebrului Lepturariu rumânesc ( 1 8621 864), fie hălăduind singur, în primăvara anului 1 866, în drumul spre Blaj .
Până aici, toate bune ş i frumoase, dacă n-ar exista u n document care d ă peste
cap amândouă aceste ipoteze cultural-turistice, ba chiar şi popasul "după unele
informaţii neconfirmate documentar" de la Costişa, căci în ziua de v ineri, 6 august
1 87 1 , Eminescu semnează în Ipoteşti o scrisoare ce va ajunge la "adrisantul" Titu
Maiorescu, din Iaşi. Cum actul nu are specificat sti lul calendarului, dacă admitem
ziua de 6 august 1 87 1 , stil vechi, adică vineri, înseamnă că poetul nu era în acea zi
n ici Ia Crasna, nici la Rădăuţi şi nici la . . . Costişa! Ci doar la vatra părintească din
Ipoteşti.
După care zi, sâmbătă, 7/1 9 august porneşte de la Ipoteşti la Burdujeni, trece
vama la lţcani, urcă în trenul de Cernăuţi, coboară la Dorneşti (Hadikfalva),
năimeşte o căruţă până la Rădăuţi sau chiar până la Putna, unde susţine Ştefanel l i
c ă poetul era prezent î n ziua d e sâmbătă, cu o săptămână înainte d e ajunul serbării
din duminica de 1 5/27 august 1 87 1 .
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Dacă însă Eminescu, sosit de la Viena la Cernăuţi, în ziua de 20 iulie/1 august
1 87 1 , de unde merge i mediat la părinţi, îi scrie lui Titu Maiorescu în ziua de
6 august, având reminiscenta stilului nou din calendarul oficial de la Viena şi din
întreaga împărăţie, atunci putem conveni, fără prea mare greutate, că scrisoarea
către Maiorescu datează din ziua de duminică, 25 iulie/6 august 1 87 1 şi poetul are
destulă vreme să parcurgă spaţiu l dintre Ipoteşti şi Putna chiar într-o poetică
rătăcire pe cele două drumuri şi - de ce nu? - chiar pe al treilea, prin satul Costişa.
Cu precizarea că poetului, pornit de la Dorneşti, prin M itoc şi Costişa, Frătăuţii
Noi, Bilca şi Vicov până la Putna, i-ar fi trebuit o săptămână pentru a ajunge la
destinaţie.
Î n fapt, drumurile lui Eminescu în vara anului 1 87 1 , s-ar putea să fi fost mai
puţin încâlcite şi cu ceva repere sigure: de la Viena la Cernăuţi (luni, 1 9/3 1 iulie 1 87 1 ),
de la Cernăuţi la Mihăileni şi Ipoteşti (unde stă cel puţin o săptămână, din 20 iulie/1
august până în 29 iulie/1 O august), din Ipoteşti, de iznov, prin Mihăileni, la Cernăuţi
(din 30 iulie/l i august până în 4/1 6 august), din Cernăuţi, prin Stoprojineţ şi Crasna, la
Putna (între 7/1 9 şi 1 7/29 august) iar de la Putna la Rădăuţi ( 1 8/20 august), unde n-avea
vreme să hodinească şi de unde n-avea rost să plece cu carul lui Corlus până la
Suceava, din moment ce putea lesne lua trenul din Hadikfalva până la Iţcani,
Burdujeni, Paşcani şi drept la Iaşi, pentru a colecta subscipţi ile rămase "deşerte",
izbăvitoare peste datori ile lăsate la Putna în seama casierului Pamfi l Dan .
Prin ce oraşe sau sate moldave va fi peregrinat poetul în disperarea de a
stinge datoriile din urma festinului de la Putna nu prea ştim. Ştim doar că banii au
ajuns la destinaţie şi presupunem că Eminescu s-a îndreptat de la Iaşi la Ipoteşti, de
unde, înspre sfărşit de septembrie, va lua drumul, prin Mihăileni, Cernăuţi şi Lemberg,
către maiestuoasa V ienă, unde pe aranjorii serbării naţionale de la mormântul lui
Ştefan cel Mare îi aşteptau reproşurile şi incriminările . . .
Dar poate că n-ar fi rău de precizat cu acest prilej că:
1 . Nu orice aşezare în care s-a născut ori a locu it un prieten sau un cunoscut
al poetului a fost şi loc pentru o cărare sau un popas eminescian!
2. Oricât ar fi fost de nepereche şi în peregrinările sale, Eminescu nu poate fi
înzestrat cu parametrii dinamometrici.
3. N ici o "placă comemorativă înălţată" sub sfeştenia unui sobor de preoţi şi
înşurubată sub presiunea unor strâmte "firi vizionare", ahtiate în a-şi împopoţona
baştina cu relicve culturale, nu poate suplini documentul probatoriu al faptului
istoric!
4. Toate măsluirile hagio-historiografice, menite a trage S!l UZă nobiliară pe
turta unor muritori de sub rând, pe care Dumnezeirea n-a avut îngăduinţa de a-i
înzestra decât cu ifose, j igneşte odihna veşnică şi memoria martirului care, în viaţa
de zi cu zi, s-a numit şi a iscălit M. Eminescu.
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O SCRISOARE A LUI IOAN SLAVICI CĂTRE
DIMITRIE ONCIUL, DIN 1885
O. VATAMANIUC

Dimitrie Onciul este privit de contemporanii săi ca autoritate ştii nţifică încă
din perioada când îşi prezenta teza de doctorat, Ober die Anjăge des Roumanischen
Staatwesens, pe care o susţine în Universitatea din Cernăuţi, în 1 884 1 • Ioan S lavici,
director al "Tribunei " , cotidianul sibian întemeiat în aprilie 1 884, îi trimite
scrisoarea datată: Sibiu, 3 iunie 1885, pe care o publicăm mai jos ca un document
important pentru cunoaşterea începutului activităţii ştiinţifice a istoricului bucovinean2 •
Slavici îi adresează invitaţia să fie trecut în rândul susţinătorilor revistei
"
"
" Romanische Revue , pe care urma să o scoată " un tânăr foarte talentat .
Corneliu Diaconovici (Diaconovich) ( 1 859-1923), tânărul pe care îl recomanda
Slavici, originar din Baeşa Montană, face studii de drept Ia Oradea şi la Budapesta,
fondează, la Timişoara, ziarul "Dreptatea", în decembrie 1 893 şi desfăşoară o activitate
remarcabilă în cadrul Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român (ASTRA). Tipăreşte, sub egida ei, Enciclopedia română, în trei
volume, la Sibiu, între 1 894 şi 1 904, lucrare de referinţă, actuală şi astăzi.
Corespondenţa lui Corneliu Diaconovici cu Slavici oferă suficiente infonnaţii
cu privire la scopurile revistei, şi propunea să informeze străinătatea într-o l imbă de
circulaţie universală asupra valorilor culturii noastre naţionale3 . Primul număr din
"Romanische Revue" apare la Budapesta, în iulie 1 8 85. Publicaţie lunară, este
scoasă succesiv, la Reşiţa, Viena, Sibiu şi Timişoara, când îşi încetează apariţia, în
1 Oorina N. Rusu, Membrii Academiei Române. 1866-1 999. Dicţionar, ediţia a doua revăzută
şi adăugită, cu un Cuvânt înainte de acad. Eugen Simion, Preşedintele Academiei Române, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1 999, p. 384.
2 Scrisoarea se păstrează în fondurile Bibliotecii Academiei Române, Corespondenţă. Ioan
Slavici, 26 1 XXII. Am semnalat-o în lucrarea noastră, tipărită împreună cu Teofil Bugnariu şi Ioan
Oomşa, O. Vatamaniuc, Ioan Slavici 1848-/925. Biobibliografie, Bucureşti, Eu 1tura Enciclopedică
Română, 1 973, p. 4 1 0. S-a tipărit în volumul litografiat sub redacţia lui E. Gliick, G. Neamţu,
O. Vatamaniuc, Studii şi documente privind activitatea lui Ioan Slavici, voi. 1 şi II , Arad, 1 976,
p. 70-72, cu unele omisiuni.
3 Teofil Bugnariu, Ioan Oomşa, O. Vatamaniuc, op. cit. , p. 427-429. Scrisori din 1 6 martie
1 885, 1 aprilie 1 885, 1 6 aprilie 1 885, 1 9 aprilie 1 885, 1 5 iunie 1 885, 1 7 decembrie 1 885, 1 4 ianuarie
1 886, 22 ianuarie 1 886.

Analele Bucovinei, XI, 1, p. 239-24 1 , Bucureşti, 2004
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decembrie 1 894. Ar fi important de cercetat şi în ce măsură redactorul revistei îşi
îndeplineşte misiunea cu privire la difuzarea valorilor culturii noastre în revista sa.
Ne mărginim să arătăm că încă din primul număr, Corneliu Diaconovici publică
sumarul "Convorbiri lor literare" de la înfiinţarea revistei ieşene, în 1 867, până în
1 885, cu comentarii în care atrage atenţia asupra studiilor privind istoria român ilor.
Informaţia este lacunară şi nu ştim dacă Dimitrie Onciul a răspuns la
scrisoarea lui Ioan Slavici din 1 885. Important este faptul că ne întâlnim cu numele
său în această revistă în discutarea unor probleme importante de istorie. Cineva
care semnează Lâszlo prezintă studiul lui Dimitrie Onciul, Zur Geschichte der
Bukowina, publicat în "Programm der k. k Ober-Gymnasium in Czernowitz ftir das
Schuljahr 1 887'.4 . Dimitrie Onciul punea în discuţie, cum se remarcă şi în recenzia
din revista germană, probleme importante din istoria români lor. Istoricul
bucovinean demonstrează că stăpânirea romană se întindea în nord până la Nistru,
iar în Moldova existau cnezate înainte de întemeierea statală a Moldovei.
Dimitrie Onciul este şi colaborator la " Romanische Revue ", cu un studiu
fundamental, Zur Geschichte in Marmarosch, în două numere, în 1 8905 . Stau în
atenţia istoricului două lucrări, una a lui Szilagyi Istvân, Maramarosmegye

altalrinos tărtene/mebăl (Das Maramaroscher Comitat und das Wa/achenthum in
XV Jahrhundert) şi alta a lui Csânky Dezso, Marmarosmegye es az oldhsrig a XV
szrizadban (A us der allgemeinen Geschischte des Maramorscher Komitats XII und
XIII Jahrhundert). Onciul le respinge cu argumente istorice puse în discuţie de
cercetătorii maghiari . Se demonstra şi în aceste lucrări, arată D. Onciul, caracterul
istoriografiei maghiare, d ispusă să accepte până şi fabulaţia din legende, rară
acoperire documentară, nu însă şi preexistenţa românilor în Transilvania6 .
Dimitrie Onciul nu era la acea dată profesor universitar, însă se ştia că se
pregătea pentru o asemenea carieră care îi va deschide drum spre Academia Română.
Redăm, în continuare, textul scrisorii lui Ioan S lavici către Dimitrie Onciul:
" Sibiu, 3 iunie, 1 885
Stimabile Domnule,
Corneliu Diaconovich, unul dintre cei mai distinşi tineri ai noştri, încurajat de
oamenii noştri politici şi literari, a luat asupra sa sarcina de a redacta o foaie
periodică germană, menită a susţine interesele noastre şi a informa publicul german
despre viaţa noastră literară.
"Romanische Revue", IX, august 1 887, p. 408. Anuarul Liceului din Cernăuti nu se păstrează
in colectiile Bibliotecii Academiei Române pe acest an. Slavici tinea să specifice pe plicul scrisorii că
Dimitrie Onciul era "candidat la profesură" şi că locuia la Vicovu de Sus.
"
s "Romanische Revue , VII, 1 ianuarie 1 890, p. 24-3 1 ; 2 februarie 1 890, p. 9 1 -97. Se
tipăreşte şi in extras la Viena, in 1 890.
6 Dimitrie Onciul, Scrieri istorice, l-ll. Editie critică îngrijită de Aurelian Sacerdoteanu,
Bucureşti, 1 968. Textele in voi. l, p. 3 1 3-327, comentariul in voi. Il, p. 380-385.
4
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O scrisoare a lui Ioan Slavici către Dimitrie Onciul. d i n 1 885

24 1

Sunt sigur, că îndeosebi în Bucovina, această intreprindere va afla multă
sprij inire şi ţinem foarte mult să obţinem colaborarea D-Voastre. Î ncurajat dar de
d-1 Maiorescu, îmi iau voia a Vă ruga să binevoiţi, a-mi scrie, dacă Vă putem ori
nu, pune pe lista colaboratorilor foii " Romanische Revue" .
Zilele acestea d-1 Diaconovich va pleca poate la Bucureşti spre a intra în
relaţiuni directe cu amicii noştri literari de acolo, şi sperez, că cele mai bune ;1uteri
literare ale noastre vor colabora, pentru ca să nu ne compromitem cu această
intreprindere literară.
Primiţi cu această ocaziune asigurarea afectelor mele simpatice.
Al O-voastre sincer şi devotat servitor
Ioan Slavici "
Pe plic, adresa: Domnului Dr. Dim. Onciul, candidat de profesură
Vicovul de Sus
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Valerian 1. Procopciuc, Suceviţa, sat al Obcinilor Bucovinei şi gropniţă a
Movileştilor, cu o prefaţă de O. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei
Române, Rădăuţi, Editura " Septentrion", 2003, 3 1 2 p. + 27 de planşe cu
fotografii.
Satul contemporan d i n Bucovina, supus î n veacul trecut unor "transformări revolutionare" care
i-au afectat profund structura intimă, viaţa şi patrimoniul cultural, traversează, ca de altfel întreaga
lume românească, un proces de tranziţie ce nu face, din păcate, obiectul cercetării ştiinţifice
sistematice. De mai bine de zece ani, fără o strategie naţională coerentă pentru o dezvoltare durabilă a
sa, fără suport financiar pentru proiecte complexe de cercetare în teren, cu tot mai puţini oameni
capabili şi dispuşi să-I înţeleagă şi să-I îndrume cu dragostea şi devoţiunea vechilor săi " apostoli",
satul tradiţional agonizează la marginea lumii, în câmpul "culturii de supravieţuire", departe de
drumul ,.devenirii întru fiinţă", cum ar spune Constantin Noica. Bătrâni i se sting împreună cu bogata
lor memorie culturală colectivă, dascălii şi preoţii-apostoli se împuţinează şi ei, aşezămintele culturale
(şcoala, căminul cultural, biblioteca) se zbat în sărăcie şi neputinţă, cu alte rosturi, impuse de vreme,
cercetătorii valorifică doar materialele de arhivă, recoltate demult, în veacul trecut, fără să mai facă
cercetări sistematice, minuţioase de teren. Nici studenţii nu-i mai calcă hotarele, călăuziţi de
profesorii de altădată, în stagii de cercetare cuprinse în vacanţa lor de vară. În acest context,
reîmprospătarea memoriei prin readucerea în actualitate a unor modele culturale româneşti de succes,
din trecutul nostru nu prea îndepărtat, ar putea oferi oamenilor satului contemporan şi, mai ales, celor
care sunt răspunzători de destinul său, repere folositoare în deprinderea ştiinţei de a înţelege prezentul
şi de a construi viitorul, oprind poate astfel declinul instituţiilor tradiţionale şi risipirea energiilor
creatoare, deschizând orizonturi noi de înţelegere şi valorificare a tezaurului cultural propriu, privit ca
parte integrantă a patrimoniului naţional. Despre un asemenea model cultural românesc de succes
suntem nevoiţi să scriem în prima parte a recenziei noastre consacrate unei monografii săteşti.
La fel ca filologii grupaţi în jurul Catedrei lui Ovid Densusianu ( 1 873- 193 8), creatorul Şcolii
Lingvistice de la Bucureşti, care a iniţiat şi efectuat temeinice cercetări de teren, în anii 1 930-1 940,
profesorul Dimitrie Gusti ( 1 880- 1 955) şi membrii Seminarului de Sociologie al Universităţii din
Bucureşti se îndreaptă, după minuţioase studi i de bibliotecă, către viaţa poporului de la sate, pe care o
observă metodic, culeg date şi materiale extrem de valoroase, iniţiind primele studii de sociologie
concretă, care au stârnit un mare interes în ţară şi peste hotare. După îndelungi cercetări de teren,
Dimitrie Gusti şi colaboratorii săi publică Îndrumări pentru monografiile sociologice ( 1 940), care
urmăresc să pună în practică o concepţie sociologică românească, deschizând orizonturi ştiinţifice
largi pentru studiul integral al vieţii săteşti.
Un obiectiv principal al monografiilor săteşti îl constituie "unităţile sociale" : familia, grupul
(ceata de feciori, stâna), satul, regiunea. Î n monografiile elaborate pentru satele Drăguş, Clopotiva,
Nereju, nucleele de viaţă sunt "anchetate'' sistematic şi după o concepţie nouă. Studierea "unităţilor
sociale" se face în echipe, în cadrul unor campanii, la care participă zeci de specialişti din domenii
diferite. Echipele se stabilesc în funcţie de mărimea "unităţii sociale" şi de natura investigaţiei
ştiinţifice. Astfel, o "echipă cosmologică" studiază mediul, climatul de viaţă al " unităţii sociale",
"echipa biologică" cercetează compoziţia sanguină, alimentaţia, igiena. Acestora li se adaugă alte
echipe (istorică, psihologică, economică, spirituală, politica-administrativă) care urmăresc sistematic
manifestările corespunzătoare ale "unităţii sociale". In cadrul echipei mai mulţi specialişti cercetează
amănunţit anumite probleme. " Echipa spirituală", de exemplu, compusă din 1 0- 1 2 cercetători,
investighează viaţa religioasă, ştiinţa populară, magia, arta populară plastică, portul, creaţiile literare,
creaţiile muzicale, riturile, ceremoniile, ansamblul vieţii materiale.
Analele Bucovinei, XI, 1, p. 243-265, Bucureşti, 2004
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Munca în colectiv a sociologi lor se des{Aşoară după o concepţie şi o metodă de lucru clară şi
,
bine planificată. In această amplă întreprindere ştiinţifică sunt cuprinşi specialişti din diferite domenii
şi de diferite vârste, care beneficiază de o îndrumare în sens sociologic. Ca "mare maestru al iniţierii "
(Gheorghe Vrabie, Folcloristica română. Evoluţie, curente, metode, Bucureşti, Editura pentru
Literatură, 1 968, p. 365-368), profesorul Dimitrie Gusti îi introduce pe colaboratorii săi pe un făgaş
de muncă unitar, direcţionată cu eficienţă. Fiecare echipă lucrează pe baza unui Plan pentru
cercetarea manifestărilor şi a unui Plan special, care indică în detal iu cum trebuie studiat fiecare
aspect în parte. Aceste planuri generale şi speciale cuprind principii şi o metodă nouă de cercetare,
ilustrând o adevărată şcoală sociologică, în concepţia căreia adunarea de materiale constituie doar o
primă treaptă. De la observarea minuţioasă a faptelor, sociologii ajung la intuirea teoretică, la
interpretarea şi precizarea legilor generale ale vieţii: "Experimentul şi speculaţia fi losofică trebuie să
meargă mână în mână - precizează Dimitrie Gusti - pentru a ridica faptele la teorie şi a le da o
interpretare ştiinţifică" .
Studiile publicate în unna cercetărilor de teren efectuate în diverse puncte din ţară (inclusiv în
Bucovina) demonstrează cât de vie a fost această mişcare de idei şi cât de mult a fost împrospătată,
prin campaniile monografice de dinainte de război, concepţia despre societate. Articolul Principiile
culturii poporului, publicat de Dimitrie Gusti în "Cultura poporului ", revista Asociaţiei Învăţătorilor
din Judeţul Cetatea-Albă, anul V, nr. 3-4, martie - aprilie 1 934, p. 1-2, ignorat ori chiar uitat astăzi,
ilustrează impactul metodei şi al şcolii monografice de la Bucureşti asupra elitelor satului românesc al
vremii. Urmărind "o nouă şi temeinică organizare a satelor, spre întărirea Naţiunei şi salvarea
Statului ", profesorul Dimitrie Gusti crede într-un "program cultural integral " care să antreneze
instituţiile satului (Biserica, Şcoala, Administraţia, Căminul Cultural) pentru "înfăptuirea bogată" a
cinci principii culturale: 1 ) cultura adevărată nu este populară, generală şi extensivă ci este o cultură a
poporului, intensivă; 2) la baza oricărei acţiuni culturale trebuie să stea cunoaşterea poporului, care se
dobândeşte prin cercetările monografice ale satului; 3) cultura satului trebuie să fie o " cultură totală",
îmbrăţişând, cu egală atenţie, sănătatea (igiena satului, igiena săteanului, educaţia fizică), munca
(viaţa economică, femeia în gospodărie, viaţa cooperativă), sufletul (viaţa moral-religioasă şi artistică)
şi mintea ţăranului (răspăndirea cărţii prin biblioteci, şezători, radio); 4) dreptul satelor la cultura
totală; 5) formarea "conducătorilor fireşti" ai satului prin şcoli ţărăneşti.
Î n viziunea profesorului Dimitrie Gusti, acţiunea pentru cultura poporului" este mai mult
"
decât o "activitate extraşcolară" . Aceasta trebuie să mobilizeze toate energiile şi forţele sociale şi de
stat pentru "însănătoşirea şi înălţarea satului " - obiectiv de bază al oricărei politici de stat şi condiţie,
totodată, pentru "existenţa demnă şi nobilă a Naţiunii " . Un astfel de program temerar şi generos se
deosebeşte radical de "filantropia culturală", care din "compătimire" năzuieşte "a înfrupta poporul cu
valorile culturale ale timpului, fără a-1 obosi, fără ca el să ştie şi să observe, cu abilităţi şi stratageme,
şi cu lingurita" . Societatea şi statul au datoria să satisfacă dreptul la cultură "cu toată căldura şi fără
nici o precupeţire, având conştiinţa încărcată a neîmplinirii până acum a celei mai elementare dintre
datorii" , pentru "o viaţă nonnală şi pentru a asigura trăinicia oricărei opere culturale la sate", pentru
"
"
"îndrumarea vieţii locale spre o propăşire sigură , printr-o "doctrină unitară , instituţii şi oameni
".
chemaţi
să
muncească
şi
să
realizeze
programul
cultural
integral
"
Spiritul Şcolii Monografice de la Bucureşti a animat generaţia de intelectuali (învăţători,
profesori, preoţi) ivită din lumea satului românesc şi care s-a format în anii '30--'40 din secolul trecut.
Masiva producţie de monografi i săteşti apărute în Bucovina stă sub semnul acestei generoase
înrâuriri. Dintre acestea, se distinge cartea lui Valerian 1. Procopciuc, Suceviţa - sat al Obcinilor
Bucovinei şi vatră a Movileştilor, Rădăuţi, Editura " Septentrion", 2003, 3 1 2 p. + 27 de planşe cu
fotografii, ce reprezintă, totodată, un eveniment editorial al anului trecut în Bucovina.
Valerian 1. Procopciuc se naşte la 1 2 ianuarie 1 922 în comuna Suceviţa, judeţul Rădăuţi, în
familia lui Ilie Procopciuc, muncitor forestier şi a Avramiei, născută Vatamaniuc. Face şcoala primară
cu durata de şapte ani în satul natal ( 1 929- 1 936) şi apoi Şcoala Normală de Băieţi din Cernăuţi
( 1 936-1 944). Îşi trece bacalaureatul în martie 1 944. Este încorporat în acelaşi an şi participă câte� a
luni Ia operaţiuni militare pe Frontul din Răsărit până în septembrie, când este lăsat la vatră. In
perioada decembrie 1 944-august 1 955 funcţionează ca învăţător la Şcoala Primară din Suceviţa.
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Îndeplineşte funcţia de director şcolar, 1 949- 1 955. Este îndepărtat din învăţământ, pe motive politice,
în 1 955. Până în 1 984, când se pensionează, este contabil-şef în cadrul Ministerului Economiei
Forestiere.
Timp de peste 25 de ani, Valerian I. Procopciuc adună date şi documente referitoare la
istoricul satului şi al şcolii din Bucovina. După 1 989, finalizează diverse lucrări de interes, pe care le
publică parţial în periodice din provincie: Voievodeasa. Drama unei colonii germane din Bucovina
istorică, Procopie Milişte. Viaţa şi scrierile sale, Cronica Parohiei Ortodoxe Române Sw !!viţa,
Figuri de învăţători-luptători pentru supravieţuirea şi continuitatea conştiinţei naţionale în B1. ·ovina
(aceasta din urmă reunind 50 de evocări). Materialele pe care le semnează apar în " Analele
Bucovinei ", " Septentrion", "Ţara Fagilor", " Candela", "Crai Nou'', .,Nordpress", "7 zile bucovinene" .
Este membru în structurile de conducere ale Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română din
Bucovina încă de la reactivarea acesteia ( 1 990).
Lucrarea Suceviţa - sat al Obcinilor Bucovinei şi gropniţă a Movileştilor este un studiu
monografie consacrat comunei Suceviţa, ca aşezare tradiţională considerată reprezentativă pentru
spaţiul geografic şi cultural românesc de către Jean Cuisenicr, directorul Centrului Francez de
Etnologie, în cartea sa Memoire des Carpathes. La Roumanie millenaire: un regard interieur, Paris,
2000. Cercetând documente de arhivă dar şi tradiţia orală a locului, autorul îşi îndreaptă atenţia asupra
devenirii satului Suceviţa ca " unitate socială" desprinsă din ,.împărăţia tainelor şi a tăcerii" şi afirmată
de-a lungul a patru secole în preajma ctitoriei Movileştilor.
Cum precizează în Cuvânt înainte D. Vatamaniuc, directorul Centrului de Studii "Bucovina",
în colecţia căruia apare cartea (cu sprijinul financiar al Consiliului Local), Suceviţa este prezentată
"
"din interiorul comunităţii şi de către un membru al acesteia. Aşa se explică " marea bogăţie de
informaţii neîntâlnite nicăieri în altă parte în tot ce s-a scris despre această comună'', lucrarea oferind
cercetării ştiinţifice "o sursă de informare de prim ordin în elaborarea marilor sinteze privind viaţa
politică, economică şi culturală" (p. 8) din Bucovina şi, deopotrivă, din spaţiul românesc.
Monografia sătească elaborată de Valerian I. Procopciuc are în cuprinsul ci 1 6 capitole:
I. Scurte date orientative in cadrul geografic a/judeţului Suceava, p. 1 3- 1 4; II. Toponimia localităţii,
p. 1 5-22 (prima menţionare documentară a toponimului: 22 mai 1 443; ţarini, reţeaua hidrografică,
dealuri, văi, lunci, păduri, drumuri şi poduri, plaiuri şi poieni); III. Date privind geografia fizică a
satului Suceviţa, p. 23-36 (structura geologică, relieful, clima, regimul vânturilor, regimul
precipitaţiilor, ape minerale, slatini, cariere de gresie, varniţc); IV. Consideraţii asupra Începuturilor
localităţii, p. 37-6 1 (tradiţia orală şi scrisă despre Succviţa, geneza localităţii, situaţia juridică anle şi
post 1 583, moşiile mănăstircşti şi relaţiile cu locuitorii lor, Mănăstirea Succviţa în timpul
administraţiei austriece, conducătorii spirituali ai mănăstiri i. probleme economice ale mănăstirii,
evenimente); V. Evoluţia arhitectonică a gospodăriilar din Suceviţa, p. 63-69; VI. Exploatările
forestiere şi industriile din Suceviţa, p. 7 1 -97 (exploatarea lemnului, industrializarea lemnului.
morăritul, tăbăcăritul, industria casnică); V I I . Agricultura şi formele ei, p. 99- 1 37 (agricultura,
creşterea vitelor, prisăcăritul. pomicultura, pescuitul, vânatul, cărăuşia, fabricarea mangalului, alte
îndeletniciri specitice satului tradiţional); VIII. Căile şi mijloacele de transport, p. 1 39-1 48; IX. Alte
activităţi economico-financiare, p. 149-1 58 (comerţul, casele de economie şi băncile populare);
X. Viaţa politică şi organizarea administrativă a satului, p. 1 59-1 92 (satul domnesc. satul de ţinut,
evoluţia sa în diverse perioade istorice, al doilea război mondial şi consecinţele dezastruoase ale
acestuia; rezistenţa la comunizare a unui "popor cu inima deschisă şi bună, evlavios şi darnic, de
muncă şi cuvânt" : 46 de oameni condamnaţi la 341 de ani de temniţă grea. 28 de victime, împuşcaţi,
deportaţi, morţi în detenţie ori din cauza detenţiei, în "zile de îngropăciune" (v. subcapitolul Zilele de
îngropăciune la Suceviţa. Rezistenţa suceviţenilor Împotriva comunismului, p. 1 73- 1 77) ; emigrările
peste ocean, colonizările în Dobrogea, clectrificarea comunei, organele de ordine, peceţile satului,
primarii, eroii din războaiele mondiale); XI. Arcăşiile, p. 1 93-205; XII. Etnografie şi folclor, p. 207-2 1 7;
XIII. Cultura şi oamenii de cultură, p. 2 1 9-248 (Filiala "Ieremia Movilă" a Societăţii pentru Cultură,
Cabinetul de Lectură, Societatea "Arcaşul", rolul cultural al Mănăstirii Suceviţa, artişti şi sculptori în
piatră, oameni de seamă: Iraclie Porumbescu, Toader Siretean, Nicodim Jţcuş, Atanasie Boghean,
Dimitrie Vatarnaniuc, Gruia Bodnarescu, Constantin Hrehor, Ionel Corjân-Corinescu); XIV. Învăţăm intul,
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p. 249-268; XV. Date cu privire la situaţia demografică a localităţii, p. 269--287; XVI. Despre
starea sanitară a populaţiei, p. 289--29 1 .
Cuvânt de încheiere, p . 293-296, semnat de Vasile 1 . Schipor, cuprinzând un istoric al
cercetărilor monografice consacrate localităţilor din Bucovina ( 1 897-2003), Bibliografie, p. 297-303 ,
şi un album documentar (monumente şi instituţii, evenimente şi festivităţi, casa tradiţională, portul
popular, preoţi, primari, victime ale represiunii comuniste, alte personalităţi) întregesc sumarul acestei
realizări valoroase a genului din Bucovina.
Prin complexitatea şi temeinicia investigati ilor şi modul său aproape singular de apropiere de
universul unei aşezări tradiţionale, Valerian 1. Procopciuc oferă cercetării ştiinţifice date şi informaţii
dintre cele mai valoroase. În acelaşi timp, lucrarea deschide cercetării acestei "unităţi sociale" noi
perspective şi teme de investigare: istoria şi evoluţia graiului, etnografie şi folclor, demografie,
evoluţia mentalităţilor, din perspectiva etnologiei de urgenţă, care să privească destinul satului
românesc tradiţional din Bucovina la întâlnirea sa cu viitorul, într-o lume a universurilor paralele în
continuă consolidare aici, mai cu seamă după 1 989, prin construirea unei masive zone rezidenţiale.
Vasile /. Schipor

Mihai Iacobescu, Universitatea Ştefan cel Mare " Suceava: File de istorie,
"
Suceava, Editura Universităţii din Suceava, 2003, 308 p.
La împlinirea a patru decenii de activitate, cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava, în cadrul
manifestărilor închinate împlinirii a 500 de ani de Ia trecerea în eternitate a lui Ştefan cel Mare şi
Srant, cunoscutul profesor universitar Mihai Iacobescu, la data apariţiei lucrării, prorector al
universităţii sucevene, scoate o interesantă lucrare, care prezintă Universitatea ce poartă în titulatura
sa numele marelui domnitor moldovean şi care este considerată de fostul rector, praf. univ. dr.
Emanuel N. Diaconescu, ca fiind "o unitate de învăţământ superior dinamică, în plin progres,
racordată la crearea şi schimbul mondial de valori ştiinţifice şi culturale, cu o strategie clară şi cu
perspective certe de a se situa în etalonul fruntaş al universităţilor româneşti " (p. 1 0).
După Argument, care are darul să ne lămurească motivele care I-au determinat pe Mihai
Jacobescu să scrie această lucrare şi să reliefeze "resorturile interioare" ale acestei apariţii,
descoperim următorul cuprins: Străluciri şi vicisitudini, Înfiinţarea, evoluţia şi etapele învăţământului
superior la Suceava, Universitatea - o cetate a ştiinţei şi culturii unde se creează şi difuzează valori,
Gânduri ale unorfoşti studenţi, Anexe şi În loc de epilog.
Î n capitolul intitulat Străluciri şi vicisitudini. profesorul sucevean scrie despre evoluţia
învăţământului sucevean în strânsă corelaţie cu istoria Moldovei şi a părţii ei septentrionale după
ocuparea acesteia de către austrieci, în anul 1 774. Scrierea acestui capitol de lucrare este pus sub
exigenţele afirmaţiei lui Dimitrie Onciul, conform căreia "nicăieri nu se află, pe un spaţiu atât de
restrâns, de mic, atâta bogăţie de istorie românească, atâtea amintiri scumpe ale trecutului nostru. Fără
exagerare, putem zice că, în ceea ce priveşte arta veche, românească, Bucovina ocupă un Joc din cele
dintâi în toată lumea ortodoxă. Dacă Ardealul, cu resursele sale arheologice, din epoca romană, este
ţara clasică a trecutului roman în Dacia, Bucovina este ţara clasică a trecutului românesc" (p. 1 3). Î n
această zonă a dăinuirii româneşti, în care Suceava "a deţinut între 1 375- 1 5 64 şi funcţia de celei mai
glorioase dintre capitalele Moldovei", au funcţionat vechi şcoli pentru pregatirea diacilor şi a
grămăticilor pentru cancelaria domnească şi pentru folosul Bisericii Ortodoxe, la care poate fi
adăugată şi academia domneasca, de la începutul secolului al XV-lea, în vremea lui Alexandru cel
Bun, prima de acest fel în Moldova, care este apreciată de unii istorici ca fiind punctul de plecare a
învaţamântului superior în această provincie româneasca. Tot la Suceava - menţioneaza autorul - au
funcţionat şi "primele şcoli cu un început de specializare în domeniile picturii murale, muzicii,
strategiei şi tehnicii militare" (p. 1 6). Î n acelaşi timp, mulţi dintre tinerii acelor vremuri frecventau
universităţi medievale Ia Praga, Viena şi Cracovia.
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După ce în 1 562, domnitorul Despot-Vodă a înfiinţat Colegiul Latin de la Iaşi, pentru
"
" cultivarea ştiinţelor şi a literelor , cu sprijinul unor profesori de la Wittenberg şi Cracovia, apoi au
luat naştere şcoli şi biblioteci la mănăstirile de la Putna, Voroneţ, Râşca, Probota şi Dragomirna, de o
deosebită importanţă a fost Şcoala de la Putna, în care învăţământul se făcea în limbile slavonă.,
greacă şi română. Această instituţie a devenit faimoasă în epocă prin profesorii vestiţi, prin valorile
spirituale create, în fruntea căreia s-a remarcat profesorul Eustatie, cel care s-a impus în lumea
ortodoxă prin elaborarea metodei de prelucrare şi învăţare a muzicii numită notaţia putneană.
Până la ocuparea părţii de nord a Moldovei, în anii 1 774- 1 775, numeroase sunt momentde de
afirmare spirituală a românilor, când, aşa cum subliniază autorul, s-au afirmat cărturari şi iluştri
slujitori ai şcolii precum Iacob Putneanul, Vartolomeu Măzărenu şi Gherasim Clipa.
O atenţie deosebită acordă istoricul Mihai Iacobescu analizării contextului social- istoric şi naţional
al înfiinţării Universităţii Francisco-losefine. de la Cernăuţi, în anul 1 875, punând în evidenţă multe
aspecte pozitive ale activităţii acesteia, cât şi personalităţile de marcă ale culturii româneşti din Bucovina.
care şi-au legat numele de afirmarea cultural-naţională şi de dezvoltarea învăţământului românesc în
provincie, precum: Alexandru, George şi Eudoxiu Hurmuzachi, Aron Pumnul, Silvestru Morariu
Andreievici, George Popovici, I.G. Sbiera, Ciprian Porumbescu, Iancu Flondor, Vladimir Repta ş.a.
Universitatea cernăuţeană avea să devină, în vremea României Mari, unul dintre forurile
ştiinţifice şi culturale cele mai importante din Ţară. Cu un număr sporit de catedre şi institute, cu
numeroase reviste literare şi ştiintifice, precum "Codrul Cosminului " , Revista de Fi lologie",
"
"
"Buletinul Facultăţii de Ştiinţe" şi " Făt-Frumos , instituţia ccrnăuţeană a grupat remarcabili oameni
de artă şi ştiinţă ca: Simion Stoilov, Dan Bădăru, Florin Vasilescu, Mihai Guşuleac, Eugen Botezat,
Constantin Brătescu, Ion Nistor, Romulus Cândea, Constantin Narly, Vasile Grccu ş.a.
Cursul firesc al evenimentelor a fost tragic curmat de ocupaţia sovietică din 1 940 şi cel de al
Doilea Război Mondial, care au dus la a doua şi a treia detrunchiere a provinciei septentrionale
româneşti şi la bolşevizarea universităţii cernăuţene.
În capitolul intitulat Înfiinţarea, evoluţia şi etapele învăţământului superior la Suceava,
plecând de la contextul intern şi internaţional, istoricul Mihai lacobescu întreprinde o analiză detaliată
a evoluţiei învăţământului în perioada comunismului românesc, cu cele două etape ale sale,
comunismul internaţionalist (de tip bolşevic) şi naţional-comunismul.
Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 680, din septembrie 1 963, lua fiinţă Institutul
Pedagogic de la Suceava, la început cu doar două facultăţi - rilologie şi Matematică-Fizică - şi un
efectiv iniţial de 1 27 de studenţi. Deschiderea festivă a avut loc la 1 octombrie 1 963, în sala
Cinematografului "Modern" , în pn:zenţa a peste 500 de succvcni. Primul rector al Institutului a fost
prof. univ. dr. Constantin Ciopraga. reputat om de culturf1 care, vorbind de importanţa acelui
eveniment, spunea: " Student e acela care studiază. Tinereţea este un privilegiu rar [ . . ]. Studiaţi şi
fără gândul de a vă opri vreodată [ . . . ]. Adevăratul cărturar. devotat colectivităţii. nu încetează
niciodată a fi student - şi aceasta chiar în anii bătrâneţii [ . . . ] Dacă vrei să-ţi faci un nume de seamă.
dacă nădăjduieşti să rămâi viu în conştiinţa posterităţi i, consacră-li toate puterile, toată capacitatea şi
energia fi inţei tale celor mulţi şi însetaţi de cunoaştere, de adevăr! " (p. 30).
În evoluţia sa, învăţământul universitar de la Suceava a parcurs, în cei 40 de ani, următoarele
etape: /. Etapa învăţământului superior pedagogic (1 963-1976); II. Etapa Institutului de învăţământ
superior mixt, pedagogic şi tehnic (1976-1984); lll. Facultatea de Subingineri (1984-/989), aflată în
subordinea Institutului Politehnic " Gh. Asachi " din laşi şi IV. Universitatea " Ştefan cel Mare ", din
1990 şi până în zilele noastre. Din filele dedicate prezentării etapelor menţionate, reţinem importante
informaţii despre proiectantul clădirii universităţii din Suceava, arhitectul Alexandru Miclescu, despre
constructorul acestui edificiu, ing. Mihai Gh. Aioanei, despre numeroasele nume de marcă ale
catedrei universitare sucevene, precum Constantin Corduneanu, Al. Al. Vasilescu, Vasile G. Ionescu,
Ion Roman, Ion Siminiceanu, Vicenţiu Man, 1. O. Lăudat, Al. Teodorescu, Aurel Loghin, Ion
Agrigoroaie, Traian Chelariu; Laurian Someşan ş.a.
Din perioada politizării excesive şi a " integrării învăţământului cu cercetarea şi producţia" din
vremea totalitarismului ceauşist, reţinem rândurile dedicate de autor preocupărilor colectivului de
universitari suceveni, conduşi de Emanuel Diaconescu, pentru crearea unei noi ramuri ştiinţifice, şi
.
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anume, tribologia (p.78-97). Dincolo de realităţile teme ale unui regim totalitar, constatăm dăruirea şi
performanţa de care dădeau dovadă universitarii suceveni, care erau foarte bine apreciaţi în ţară şi
peste hotare.
Cele mai multe pagini ale lucrării sunt dedicate de autor capitolului intitulat Înfiinţarea şi
de::voltarea Universităţii " Ştefan cel Mare " (1990-2003). Această a patra etapă este apreciată de
autor ca fiind "cea mai bogată în strădanii şi împliniri" (p. 1 23). La nivelul anului 2003, Universitatea
"Ştefan cel Mare'' şi-a diversificat specializările şi şi-a consolidat structura academică, având un
număr de opt facultăţi, la învăţământul de lungă durată; şase colegii universitare, la învăţământul de
scurtă durată şi patru departamente cu 40 de specializări, cu 300 de cadre didactice şi peste 8 000 de
studenţi.
Din numeroasele pagini dedicate istoriei postrevoluţionare a instituţiei de învăţământ superior
din Suceava reţinem pe acelea în care s-au constituit organismele noii puteri de după 1 989, în care
autorul studiului a avut un loc important, pe acelea dedicate transformării Institutului de Subingineri
în Universitate şi înfiinţării unor noi facultăţi, ca Facultatea de Silvicultură sau propusa Facultate de
medicină. Din rândurile dedicate devenirii Universităţii " Ştefan cel Mare" reţinem ca dată
determinantă pe cea de 7 martie 1 990, când Guvernul României a hotărât transformarea vechiului
Institut în Universitate.
Dintre portretele universitarilor suceveni le reţinem pe acelea ale lui Ioan M iclescu, Aurel
Burciu, Maria Rădoane, Alexandru Potorac, Adrian Graur, Leon Mandici, Ştefan Gheorghe Pentiuc,
Dorel Cernomazu, Sergiu Andrei Horodnic, Dan Zarojanu, Ion-Horia Bîrleanu, Gheorghe
Moldovanu, Evelina Graur, Costică Brânduş, Ştefan Purici, Elena Hlaciuc, Romul Vancea, Gheorghe
L. Sandu, Sonia Gut, Emilia Guliciuc, Carmen Comelia Bălan, Mircea Ciobanu, Viorel Nicolai
Chiriţă, Mircea Diaconu, Sandală-Maria Ardelean ş.a.
După capitolul intitulat Gânduri ale unor foşti studenţi, lucrarea universitarului sucevean
Mihai Iacobescu, cel care a contribuit în mod deosebit la devenirea postdecembristă a A/ma Mater
Sucevensis şi care i-a condus o vreme destinele în calitate de prorector, se încheie cu un important
corp de Anexe, care ilustrează rândurile scrise până aici, este vorba de listele la zi ale colectivelor
didactice de la diferitele facultăţi ale Universităţii sucevene.
Prin bogăţia materialului informativ, acribia cercetării materialului de arhivă şi punerea în
circulaţia ştiinţifică a unor importante surse inedite, demersul universitarului sucevean, prof. univ. dr.
Mihai Iacobescu, înscrie în circulaţia ştiinţifică naţională şi internaţională o foarte importantă lucrare
care ne dovedeşte că, în apropierea marii cetăţi voievodale a lui Ştefan cel Mare şi Sfănt, oameni
devotaţi catedrei, literelor şi cercetării ştiinţifice dau viaţă unui proiect cultural de autentică europeni tate.
Marian 0/aru

Anghel Popa, Serbările naţionale de la Putna, Câmpulung-Moldovenesc, Editura
Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza", 2004, 222 p.
La împlinirea a cinci secole de la moartea lui Ştefan cel Mare, strălucit domn al Moldovei
( 1 457-1 504), profesorul bucovinean Anghel Popa tipăreşte Serbările naţionale de la Putna, lucrare
dedicată academicianului Alexandru Zub, "în semn de aleasă preţuire, în amintirea Serbării de la
Putna din 1 957". Cartea, realizată în condiţii grafice dintre cele mai bune, este însoţită de un cuvânt
înainte al Î .P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care, de praznicul Înălţării Sfintei Cruci,
I4 septembrie 2003, spune în cuvântul său de învăţătură: "Cinstirea memoriei Binecredinciosului
Voievod Ştefan cel Mare şi Sf'ant, mai ales acum la 500 de ani de la trecerea sa la viaţa veşnică, este
deodată un act de cult şi de cultură. Istoria 1-a trecut pe voievod în rândul marilor domni, viteji şi
biruitori; Biserica 1-a trecut în rândurile sfinţilor apărători ai credinţei creştine şi mari ctitori de
lăcaşuri sfinte ( 1 9-20 iunie 1 992). De aceea, la puţin timp după moartea sa, Ştefan cel M are şi Sfâpt
al Moldovei a fost pictat în naosul bisericii din Dobrovăţ (lângă laşi), ultima sa ctitorie, alături de
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Sfântul Împărat Constantin cel Mare şi de sfinţii militari purtători de biruinţă: Gheorghe, Dimitrie,
Procopie, Teodor, Mina, Mercurie ş.a.
Pilda sa, lumină vie peste vremuri, ne inspiră la fapte ale credinţei, hărniciei şi vitej iei sau ne
mustră dacă nu mai suntem neam de voievozi, creatori şi apărători ai valorilor inspirate din credinţă,
speranţă şi iubire creştină.
El a numit Moldova sa «poartă a creştinătăţii», desigur între Răsărit şi Apus, având conştiinţa
că nu apără doar o ţărişoară, ci o Europă întreagă. Ca dovadă a fost pe drept numit «Atletul creJinţei
creştine».
Asemenea stejarilor falnici ai Moldovei, el avea sufletul adânc înrădăcinat în spiritualitatea
creştină ortodoxă şi românească, iar vederea sa largă şi fapta sa mărinimoasă se întindeau ca o
coroană imensă în darurile oferite fraţilor ortodocşi de alt neam din Ţara Sfântă şi din Sfântul Munte
sau în legăturile sale cu creştinii apuseni din Transilvania, Ungaria, Polonia şi Italia, de unde aducea
meşteri şi medici, meşteşuguri, inclusiv militare, şi mărfuri de preţ. El era, în acelaşi timp, un convins
iubitor de ţară şi neam, precum şi un european de vocaţie. A apărat jertfelnic, peste 40 de ani,
identitatea şi demnitatea credinţei şi a ţării sale, în timp ce aprecia şi selecta valori din alte popoare şi
ţări. Nu s-a izolat de alţii, dar nici nu s-a contopit cu ei, pentru că a ştiut să cultive identitatea proprie
în comuniune universală. A luptat cu sabia şi cu inteligenţa, după cum veneau asupra lui năvălirile
violente sau învăluirile viclene. A construit fortăreţe militare (cetăţile), pentru apărarea ţării de
vrăj maşii văzuţi şi spirituale (biserici şi mănăstiri), pentru apărarea sufletului de vrăjmaşii cei
nevăzuţi. Despre el, voievodul luptător şi ctitor, harnic şi darnic, a spus Nicolae Iorga că este «cea
mai frumoasă icoană a sufletului poporului român». Să cinstim icoana aceasta prin închinarea
rugăciunii şi prin lucrarea virtuţi lor pe care le inspiră ea'' ( Un voievod - icoană a sufletului poporului
român, p. 1 3-1 4).
În oferta lucrării, profesorul Anghel Popa include capitolele: 1. Serbârile de la Putna
desfăşurate sub coroana Casei de Habsburg, p. 1 7-126 (Serbarea din 1871 şi Serbarea din 1 904);
II. Serbările de la Putna desfăşurate în România Mare, p. 1 29- 1 54 (Serbarea din 1 926 şi Serbarea
din 1935); III. Serbările de la Putna desfăşurate sub zodia regimului comunist, p. 1 69-2 1 0 (Serbarea
din 1957, Serbarea din 1966). Fiecare capitol este urmat de un bogat corp de note, alcătuit din izvoare
diverse. Un corp iconografie îngrijit, realizat pe hârtie de lux, reproduce ilustraţii din colecţii publice
şi particulare. Un Indice de persoane, p. 2 1 1-222, întregeşte oferta, orientându-i lectura utilizatorului
acestei cărţi, inspirat aşezate sub un motto preluat din Lucian Blaga, ce invită la un alt tip de lectur� şi
spre orizonturi mai largi de înţelegere a istoriei naţionale: "Viaţa cu apele mişcate de un întunecat
luminos destin, înfăptuirile clădite pe sânge, ţâşnind ca dintr-o putere telurică, bisericile clădite pe
lumină. şi toată opera, de zmeu şi de arhanghel, ale lui Ştef�n cel Mare, alcătuiesc împreună mica
noastră veşnicie revelată în timp. Dinamica, geniul, energia. demnitatea voevodală, spiritul de
iniţiativă şi vitalitatea excepţională, puse de Ştefan cel Mare în destinul său istoric, ar fi fost, prin
virtuţile lor, suficiente să duc:l la crearea unui spaţiu moldovenesc de întinderi şi proporţii imperiale.
Ştefan a fost din belşug înzestrat cu toate calităţile pentru plăsmuirea unor asemenea zări împărăteşti
de largă respiraţie istorică . . . Nici o altă epocă sau moment din trecutul nostru nu ne dăruie un aşa de
intens prilej de a simţi aroma măreţiei, până la care ar fi putut creşte istoria românească".
Excursul istoriografic al profesorului Anghel Popa omite deliberat manifestările organizate la
Putna după anul 1 989. Î n opinia autorului, acestea "fac parte dintr-un trecut prea apropiat pentru a deveni
ceea ce numim istorie", de aceea obligaţia de a le cerceta şi prezenta aparţine cercetătorilor viitorului
(p. 204). Semnalând această realizare editorială, se cuvine să mai reţinem aprecierea profesorului
Alexandru Zub: "Anghel Popa este binecunoscut în istoriografia noastră atât prin studii secvenţiale de
mare acribie documentară, cât şi prin restituţii monografice legate mai ales de epoca modernă. L-au
interesat deopotrivă aşezămintele modernizării, figurile resurecţiei colective, curentele de cultură cu sens
militant, patriotic, regenerativ, iar contribuţiile în cauză se bucură de aprecieri unanime.
Noua domniei sale carte, Serbările naţionale de la Putna, continuă asemenea eforturi de
cunoaştere a trecutului românesc, de această dată cu referiri la posteritatea lui Ştefan cel Mare în
contextul recuperării valorilor de rang simbolic. [ . . . ] Restituiri le întreprinse rămân exemplare sub
unghi documentar, ca şi sub latura analizei de text sau de context. Ele vor servi deopotrivă celor
interesaţi de progresul cunoaşteri i istorice, ca şi celor care se preocupă de soarta faimei ştefan ien :··.
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Lucrarea profesorului bucovinean Anghel Popa, doctor în istorie, oferă unui public larg,
interesat de istoria problemei, un excurs istoriografic agreabil, şi echilibrat, situat în contextul fiecărei
epoci şi reliefănd ,.conotaţiile politice şi naţionale ale momentului respectiv": "În cadrul acestor
actiuni, apelul la trecutul istoric şi la personaliUtţile sale era inevitabil. Invocând acest trecut şi faptele
precursori lor. se consolida temelia prezentului şi se pregătea viitorul naţiunii" (p. 1 3 1 ) ; "Activiştii de
partid s-au răspândit în localităţile urbane şi rurale pentru a coordona acţiunea, ziarele şi revistele au
publ icat articole şi studii, posturile de radio au transmis conferinţe, piese de teatru şi emisiuni de
poezie. Comemorarea domnitorului, conform concepţiei ateiste a ideologiei comuniste, urma să se
desfăşoare rară o implicare a Bisericii Ortodoxe Române, care trebuia izolată de această acţiune
propagandistică. Mănăstirea Putna şi toate celelalte ctitorii rel igioase ale lui Ştefan cel Mare au fost
trecute sub vălul tăcerii, numele lor nu au fost menţionate. Ţării i-a fost prezentat un domnitor «nou»,
cu o gândire «de lemn», care şi-a pus intreaga activitate in «slujba maselor populare şi a progresului»,
un domnitor a cărui adevărată activitate a fost «descoperită» de istoriografia marxistă" (p. 1 7 1-1 72);
.,Această serbare a tăcerii, cum ne-am permis să caracterizăm evenimentul de la Putna din 1 957, a
avut urmări nefaste pentru organizatorii ei. Pentru că au avut curajul de a gândi, regimul de dictatură
comunistă le-a încătuşat tinereţea. Cei patru studenţi din cadrul Universităţii din Iaşi, care au
organizat jubileul de 500 de ani de la înscăunarea lui Ştefan cel Mare, au fost arestaţi în primăvara
anului 1 958. Ei au constituit un lot de «contrarevoluţionari». [ . . . ] Sentinţele au fost grele pentru cei
patru acuzaţi: Aurelian 1. Popescu, 1 0 ani, Alexandru Zub, 1 0 ani, Dumitru Vacariu, 8 ani, Mihalache
Brudiu, 8 ani. A urmat trecerea lor prin iadul inchisorilor comuniste, care le-a rănit tinereţea,
schilodindu-i fizic şi moral pentru tot restul vieţii" (p. 1 85).
În onoarea lor şi a generaţiei lor luptătoare, demne, reproducem alăturat, integral, textul
poeziei Moldova însângerată (Chemare), scrisă de studentul Dumitru Vacariu, special pentru
evenimentul jubiliar din 1 957 şi citată parţial de către profesorul Anghel Popa, strofele 1 şi 4, după
corespondenţa cu autorul: "Dau glas buciumaşii din Putna şi Vrancea, 1 Din Iaşi şi Suceava, din
Neamţ şi Hotin, 1 Iar buciumu-şi poartă ecou-n suspin, 1 Căci astăzi, Ştefane, furată ţi-i lancea. // Ea
strajă de veghe ţi-a fost la hotare 1 Păzind al Moldovei străbun legământ. 1 Şi ştire, Ştefane, ţi-a dat în
mormânt 1 S-asculţi potolirea urgiei barbare. // Dar hoarde vrăjmaşe pornite-n puhoi 1 Răpitu-ţi-a glia
pământului s!ant 1 Şi lancea ţi-au scos-o din vechiul mormânt 1 Odată cu oasele fiilor tăi. // Căci
veacuri, Ştefane, stau drept mărturi i / Că n-a fost Moldova mai tristă ca azi, 1 Când duşmanu-ţi pradă
şi codrii de brazi, 1 Lăsându-ţi străbunele plaiuri pustii. // Îţi pradă odoarele-altarelor tale 1 Şi fierul şi
aurul văilor reci, 1 De nu poţi, Ştefane, pe-acolo de treci 1 Să nu-ţi sângereze şi gândul de jale. // Îţi
pradă, Ştefane, şi roua din flori 1 Şi-a cerului faţă ţi-o pradă de stele, 1 Iar neamul ţi-I minte cu vorbe
mişele 1 Şi-ţi frânge-n robie vitejii feciori. // Trezeşte-te-n strigătul fiilor tăi 1 Şi vino, stăpâne, in
vechea-ti cetate, 1 Să sorb până-n suflet a urii dreptate 1 Strivind sub călcâie mârşavii călăi!" Textul
integral al poeziei se publică în "România l iterară", anul XXXVII, nr. 1 8, 1 2- 1 8 mai 2004, p. 1 5, in
cadrul articolului Ştefan cel Mare şi Securitatea, semnat de Dumitru Vacariu. La Cernăuţi, Vasile
Tărâţeanu îl publică, tot acum, pe prima pagină a periodicului lunar Arcaşul", ca document al unei
"
epoci dramatice din istoria noastră contemporană, întruchipând "rodul unui moment de puternică
frământare şi suferinţă sufletească, aidoma dorului, nostalgiei, dragostei, însingurării şi altor
sentimente de înaltă trăire" (Dumitru Vacariu, Ochii viperei. laşi, 1 995, p. 9 1 ).
Vasile /. Schipor

Constantin Burac, Aşezările Ţării Moldovei din epoca lui Ştefan cel Mare,
Bucureşti, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2004, 424 p.
Un instrument de lucru folositor pentru elevi, studenţi, profesori şi specialişti oferă profesorul de
arhivistică de la Bucureşti Constantin Burac, Aşezările Ţării Moldovei din epoca lui Ştefan cel Mare.
În Argument, p. 3-4, acesta notează, printre altele: "Un fapt care trebuie subliniat, fiind de
multe ori scos în evidenţă de către cercetători, este insuficienţa şi laconicitatea izvoarelor istorice. mai
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ales pentru o domnie cu o încărcătură istorică aşa de deosebită ca cea a lui Ştefan cel Mare. Colecţia
naţională Documenta Romaniae Historica, seria A. Moldova, din care s-au publicat până în prezent
doar zece volume, înregistrează pentru lunga domnie a lui Ştefan cel Mare numai 499 de felurite
documente interne, 70 de acte omagiale, tratate, solii, privilegii comerciale, salv-conducte. scrisori, la
care se adaugă cronicile, memoriile şi jurnalele de călătorie ale unor soli, misionari, negustori etc.,
care au trecut în vremea marelui domn prin Ţara Moldovei " .
Pornind de la această realitate, profesorul Constantin Burac îşi propune să clarifice "câte\ .1 din
problemele privitoare la organizarea administrativ-teritorială a Ţării Moldovei existentă în cei -17 de
ani cât a stat Ştefan cel Mare în scaunul de la Suceava" pentru a înţelege mai bine "funcţionalitatea
aparatului instituţional-dregătoresc nu numai din timpul acestei domnii, dar pentru întreaga epocă a
evului mediu din această parte a teritoriului locuit de români " . Lucrarea cartografiază unităţile
administrativ-teritoriale din cele 27 de ţinuturi ale Moldovei ştefaniene (respectiv 25, după pierderea
Chiliei şi a Cetăţii Albe, în 1 484): oraşe, târguri (cu ocoalele lor), sate şi cătune (cu pricuturi şi
cuturile lor) şi oferă "o parte din imaginea epocii ştefaniene a Ţării Moldovei, ajunsă la maturitatea
organizării instituţionale şi administrative", ce oferă până astăzi "etalonul de măsură" al statului "in
limitele sale naturale şi ale puterii de care au trebuit să ţină seama multă vreme mai marii epocii" .
În structura acestui folositor instrument de lucru, autorul include trei capitole.
Capitolul 1, Forme de organizare administrativă a Ţării Moldovei în a doua jumătate a secolului
al XV-lea, p. 5-22, tratează geneza ţinuturilor Moldovei, un ,.subiect complex şi incitant" pentru
istoriografia românească., funcţi ile şi rolul acestora de-a lungul vremii, geneza oraşului medieval
românesc, evoluţia şi atribuţiile străvechi (reşedinţe ale unor formaţiuni teritoriale. centre fiscale,
atribuţii administrative, judecătoreşti şi militare. rolul lor comercial pe căile de comunicaţie ale
Europei de Răsărit), satele epocii, statutul şi funcţiile lor. În prezentarea problematicii acestor
structuri administrativ-teritoriale, autorul valorifica izvoarele istorice cunoscute şi înregistrate în
marile colecţii de documente, precum şi lucrările de referinţă în domeniu.
Capitolul al II-lea, Aşezările din vremea domniei lui Ştefan cel Mare, p. 23-4 1 5. praintă pe
ţinuturi, în ordine alfabetică, aşezările menţionate după domnia lui Ştefan cel Mare dar existente şi
înainte de domnia acestuia, aşezările menţionate doar în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, aşezări le
menţionate în actele din vremea domniei lui Ştefan cel Mare dar existente înainte de acesta, precum şi
aşezările menţionate după domnia lui Ştefan cel Mare, dar existente în vremea ilustrului domnitor, cu
trimitere la documentul de atestare, felul acestuia şi anul emiterii. O hartă a fiecărui ţinut cu toate
aşezări le atestate însoţeşte acest tablou al Moldovei ştefaniene.
În capitolul al III-lea, Conc/zt=ii, p. 4 1 6, profesorul Constantin Burac precizează, printre altele:
"Volumul de faţă prezintă radiografia aşezărilor existente în epoca marelui domn Ştefan cel Mare,
consemnate în izvoarele istorice. Inegalitatea numerică a acestora, ordonate pe ţinuturi, demonstrează
încă o dată numărul redus de documente ajunse până la noi. Aceasta nu înseamnă că Ţara Moldovei
era alcătuită din teritorii pustii cum pare să arate unele dintre hăr(ile anexate la fiecare ţinut în parte.
[ . . . ] Lucrarea oferă., de asemenea, un bogat material informaţional pentru stabilirea cu aproximaţie a
numărului proprietari lor de pământuri, precum şi pentru schiţarea caracteristicilor domeniilor pe care
le stăpâneau" .
O listă de Abrevieri şi simboluri, precum şi o Bibliografie selectivă, p. 4 1 9-42 1 , întregesc
oferta volumului.
Mai sunt de menţionat condiţiile grafice îngrijite în care apare lucrarea, precum şi copertele
sugestive. Subliniind atotputernicia documentului în operaţiunea de cartografiere a localităţilor
vremi i, unele dispărute, reţinem, de asemenea, bogăţia de informaţii conservate şi frumuseţea limbii,
încărcate cu miresme vechi de "bucovina" (�get, pădure de fag), ca în cazul textului ce atestă
existenţa unui sat din ţinutul Vasluiului: " Mirăuţă vomic, fiul lui Hraniţăi, vinde mănăstirii Bâmova,
împreună cu rudele sale, «driaptă a lor ocină şi moşie din uricu de înpărţeală ce-au avut buna lor,
Magda, fata Drulii spatar, de la Ştefan voievod», între care «jumătate de silişte Grecii ce sunt din sus
de Scântee supt bucovina cu poeni de fâneţe în bucovina şi cu loc de moară pe pârâul satului ce-i în
ţinutul Vasluiului>>" (p. 403).
Vasile /. Schipor
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Gheorghe Gorda, Sfânt e numele tău, Voloca. Pagini din istoria ş i onomastica unui
sat nord-bucovinean, Cernăuţi, Editura Zelena Bukovina, 2004, 80 p .
Din Bucovina septentrionalâ, spaţiu cultural în care "trăiesc oameni ş i cărţi", cum mărturisea, în
1 939, Paul Celan ( 1 920-1 970), uneori mai ajung la noi câteva lucrări, prin amabilitatea autorilor şi
nicidecum prin "metabolismul cultural normal " institu�ionalizat. Prin amabilitatea lui Gheorghe Garda
din Voloca - Cernăuţi şi bunăvoinţa profesorului Dragomir Paulencu din Suceava, primim, printre altele,
o tipăritură frumoasă, realizată la Adâncata!Hliboca şi Cernăuţi, ca rod al muncii unui visător pribeag
care "a bătut la o sută de porţi şi a pierdut orice speranţă" în patria sa istorică Autorul acesteia este
Gheorghe Garda, ziarist o vreme la "Zorile Bucovinei" şi vechiul "Plai românesc", bibliotecar acum în
satul său natal, cercetător al istorici culturale locale şi poet al unui imens "gol durut", resimţi! de cei
uitaţi la margine de neam şi lăsaţi să afle "raiu-n Siberii " ori să-şi consume "dorul dor până la moarte"
într-un imperiu de simboluri false. Puţinii cititori din România, interesaţi încă de Bucovina înstrăinată şi
de soarta oamenilor ei, îi pot găsi lucrările doar în câteva biblioteci din Suceava: Voloca pe Derehlui.
File de istorie, Suceava, Editura " Hurmuzachi", 1 997, 56 p. (cu note bibliografice); Dor de Ierusalim,
Hliboca, 1 997 (versuri); Oul pascal sau Mahna lui Mahno, Timişoara, Editura Augusta, 1 999, 1 80 p.
(o tristă poveste a înstrăinaţilor de neam, cum observă, pe bună dreptate, ziaristul Dumitru Teodorescu
într-un dialog ce ţine loc de postfaţă, p. 1 69-1 76); Voloca, Cemău�i, 2004, 32 p.. un splendid album,
realizat în condiţii grafice dintre cele mai bune, surprinzând în text şi imagini istoricul acestei străvechi
aşezări bucovinene (cântecul de înstrăinare din finalul albumului, înregistrat de la Procopie Mintencu,
este cutremurntor: "De când a venit Stalin 1 Am crescut un şarpe-n sân. 1 Eu spun şarpelui să iasă, 1 El
zice că-şi face casă 1 Pe pustiul meu din suflet, 1 Să ştie ce am pe cuget. [ . . . ] 1 Dar sufletul mi-e sub
lăcatâ, 1 Că în picioare e călcată 1 Floarea dorului furată, 1 Şi cugetul de sub zăvor 1 Moare-n văzul tuturor 1
Ca cel din urmă cerşetor"); Floarea dorului, Hliboca, Editura "Vivacitas", 2004, 32 p., reunind în
Colecţia "Arboroasa" versuri scrise în perioada 1 965-2002 (Poezia acestui rapsod bucovinean merită
mai mult decât o simplă sernnalare. Sunt de reţinut câteva texte: Cimitirul de lspas, o confesiune
melancolic-ironică asupra ceremonialului ce adună neamul ritualic pe "vatra înţelepciunii", de
sărbătorile creştine şi cele din calendarul popular consacrate cultului morţilor; Octombrie: "În Bucovina
nespus de frumoasă 1 ninge haotic cu frunze de stejar. 1 Un vânt năprasnic cu luciri de coasă 1 retează
idealuri pe un vechi altar. 11 [ . . . ] Prădaţi de trecut, prezent, viitor, 1 maţomicii din turmă stau la pândă 1
să-I căsăpească pe noul păstor 1 ce-ar semăna gând de izbândă III [ . . . ] De-atâta nimic nu se sperie 1 în
Bucovina nespus de frumoasă 1 De atâta găsim raiu-n Siberii, 1 cât mai departe-departe de casă" ; Trei
păstori, fabulă cu trimitere la "purtătorii de adevăr" şi "semănătorii de lumină" : păstorul cu grijile
turmei, primarul " cu hotarul binelui vetrei străbune" şi dascălul, care azi "slujesc scumpul popor 1 ca
lebăda, racul şi ştiuca" ; Trandafirul ("Miraculoasă floare, 1 în delirul de un veac 1 ne-acoperă uitarea 1
într-un chin fără de leac").
Anul acesta, de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Gheorghe Garda tipăreşte lucrarea pe care o
semnalăm şi pentru care nu s-au găsit bani în "patria istorică" : Sfânt e numele tău, Voloca. Pagini din
istoria şi onomastica unui sat nord-bucovinean. Într-un cuvânt prefaţator, profesorul Grigore Bostan,
membru de onoare al Academiei Române, notează: "Pe calea adevărului nu rătăceşte nimeni:
neamurile care îşi cunosc şi îşi cinstesc cu adevărat trecutul îşi asigură astăzi cu înţelepciune viitorul.
Supravieţuieşte timpului doar sufletul culturii şi civilizaţiei unui neam. Înaintaşii noştri au dat viaţă
acestor locuri nu numai ca să agonisească bunuri trecătoare. Strădaniile lor de veacuri, indiferent de
încercările la care au fost supuşi de către Cel de Sus, au contribuit din plin şi la făurirea unor valori
spirituale. Cu ele s-au innobilat urmaşii ca să-şi păstreze echilibrul la cumpenele vieţii. Ele se cer
respectate ca un dar divin, ca lumina Soarelui.
Şi pentru că adevărul şi învăţătura bună s-au cinstit din veac, vrednică de respect e jertfa
oricărui făuritor de bunuri spirituale. În categoria acestora se inscrie şi monografia «Sfânt e numele
tău, Voloca>> a publicistului Gheorghe Garda. Ea conservă mărturii ale continuităţii noastre pe vetre
vechi de civilizaţie românească şi e un îndemn la noi studii de etnografie şi folclor, onomastică şi
sociolingvisticâ, de istorie a neamului nostru din nordul Bucovinei.
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Î nălţarea - spre deosebire de decădere, care nu cere nici un efort - se face prin credinţă în
Mântuitor şi prin iubire până la jertfire pentru neam" (p. 3 ) .
Î n sumarul lucrării lui Gheorghe Gorda, de mare folos pentru românii nordbucovineni supuşi
deznaţionalizării cu metodă şi, mai cu seamă, pentru tineri sunt capitolele Originea denumirii, p. 5-9;
Re întemeierea satului pe vetre vechi, p. 1 0- 1 3 ; Lumina trecutului, p. 1 4- 1 9; Noaptea ko/hoznică, p.
20-23; Biserica din Hruşăuţi, p. 24-26; Onomastica satului, p. 27-35; Nume de familie, p. 3 6-57;
Semănători de frumuseţi, p. 58--60. Un aparat critic solid evidenţiază munca asiduă de cercetare în
teren, arhivă şi bibliotecă. Albumul din partea finală, p. 6 1 -76, cuprinde de asemenea un istoric al
satului, valoros prin aria de cuprindere tematică şi importanţa documentară. Bibliografia este
consemnată în final, p. 77-79, cuprinzând izvoare istoriografice româneşti şi ruso-ucrainene.
Cărţile lui Gheorghe Gorda sunt încărcate de comori şi frumuseţi rare. Nobila lui strădanie,
închinată luminării neamului înstrăinat, cu modestie de vechi cărturar, simplitatea discursului,
sinceritatea cu adâncimi de gând şi tristeţe înflorată de apăsarea unui destin trăit cu dignitate ni-l
apropie pe acest visător pribeag, tot mai uitat în " patria istorică'' a zilelor noastre, cu toate opreliştile
veacului şi instrăinarea coborând pe hotar de "noapte colhoznică'".
Vasile !. Schipor

Jumătate de mileniu întru învecinicirea lui Ştefan cel Mare, obol memorial din vechiul
ocol al Câmpulungului-Moldovenesc. Culegere îngrijită de I on F i l ipciuc,
Câmpulung-Moldovenesc, Fundaţia Biblioteca "Mioriţa", 2004, 256 p.

Volumul îngrijit de Ion Filipciuc ilustrează o politică culturală promovată cu bune rezultate în
multe locuri din România contemporană, dar neagreată încă peste tot în Bucovina, construită
pragmatic, pe cultura proiectului de interes public şi parteneriatul cu administraţia locală.
Jumătate de mileniu întru invecinicirea lui Ştefan cel Mare cuprinde conferinţele susţinute la
Câmpulung-Moldovenesc în perioada 2 martie - 29 iunie 2004, în cadrul manifestări i "Cinci veacuri
de la moartea domnitorului Ştefan cel Mare" şi este prefaţat de Arhimandritul Mănăstiri i Putna P. C.
Melchisedec Velnic, Ştefan cel Mare şi Sfânt şi serbările de la Putna, p. 5-9, care spune în cuvântul
de învăţătură datat 1 5 ianuarie 2003 : "Acum, în ajunul anului comemorativ 500, nădăjduim cu
ajutorul Bunului Dumnezeu şi cu purtarea de grijă a Mare l u i Ştefan că toţi cei rânduiţi în istoria
acestor clipe, atât cei «mari», cât şi cei «mici», «de la Vlădică până la opincă», vor face totul ca
marea serbare a neamului românesc din iulie 2004 să fie cu adevftrat un moment de venerare a celui
cinstit şi iubit ca un părinte de către toţi cei ce simt, gândesc şi trăiesc româneşte [ . . . ], mergând pe
urmele strămoşului cuminte" (p. 9).
Î n oferta volumului se află materiale utile unei largi categorii de utilizatori : Ilie Macar,
Conştiinţa identităţii spirituale a voievodu/ui Ştefan cel Mare şi Sfânt - model de urmat pentru noi,
cei de astăzi, p. 1 1- 1 6; Constantin Hrehor, Ştefan, voievodu/ Moldovei şi sfântul românilor, p. 1 7-2 1 ;
Mircea Romaga, Despre familia lui Ştefan cel Mare, p . 23-3 1 ; Mircea Rom aga, Politica economică şi
dregătoriile În timpul lui Ştefan cel Mare, p. 32-38; Aurelian Cocoreanu, Cetăţile Moldovei în
vremea lui Ştefan cel Mare, p. 39--57; Augustin Pădurean, Ştefan cel Mare şi cetatea Ciceului, p. 59--68;
Ion Cernat, A fost bătălia de la Vaslui câştigată cu " oameni luaţi de la plug " ?, p. 69-82; Mihai
Burduja, Voievodu/ moldovean în viziunea unor personalităţi străine, p. 82-94; Dumitru Irimia,
Imaginea lui Ştefan cel Mare de la Grigore Ureche la Mihai Eminescu, p. 95- 1 03; Ioan St. Lazăr,
Ştefan cel Mare pe coordonata mitologică a literaturii române, p. 1 05-1 1 3 ; George Bodea, Ştefan cel
Mare - erou de legendă vie în cronici, p. 1 1 5- 1 20; Grigore Bostan, Ştefan cel Mare şi Sfânt în
tradiţia poetică orală din nordul Bucovinei, p. 1 2 1-1 28; Nicolae Cojocaru, Chipul lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt în tradiţiile istorice româneşti, p. 1 29-1 34; Ilie Luceac, Un portret a/ lui Ştefan cel
Mare, de Epaminonda Bucevschi, p. 1 35-1 4 1 ; Ion Cozmei, De ce n-a fost rostită " Doina " la
dezvelirea statuii lui Ştefan cel Mare din laşi, În 1883, p. 1 43-1 52; Mihai Prepeliţă, Chipul lui Stefan
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cel Mare şi Sfânt in teritoriile româneşti ocupate, p . 1 5 3- 1 66; Valeriu Maricari, Ştefan cel Mare în
manuale şcolare, p. 1 67-1 83; Dragoş Nisioiu, Ştefan cel Mare în literatura română scrisă, p. 1 85-1 93;
Mircea Dăneasă, Raport de necesitate pentru realizarea unui monument de for public, p. 1 95-200;
Mihai Burduja, Ştefan cel Mare şi Sfânt în bronzul eternităţii, p. 20 1 -2 1 6; Alexandrina Cemov, m.o.
al Academiei Române, Ştefan cel Mare - mit, legendă, simbol în lupta pentru drepturile naţionale ale
românilor din Basarabia şi Bucovina, p. 2 1 7-226; Ion Filipciuc, Calendarele din vremea lui Ştefan
cel Mare, p. 227-246.
Documentarul Menţiuni editoriale, p. 249-254, încheie sumarul volumului. Acesta ar merita o
lectură publică, urmată de explicaţii pe înţelesul "diriguitorilor culturii" din Bucovina Ion Fil ipciuc
aduce aici, pe această cale, în dezbatere publică mai largă, lucruri esenţiale: cultura proiectului,
"
"
" iniţiativa şi faptul responsabil în "exerciţiul democratic , descentralizarea şi înlocuirea mentalităţii
de aşteptare a contemporanilor atât de mulţumiţi de sine şi de toate cele înconjurătoare, prinse, vreme
de multe decenii, în "ţâţânile inerţiei", ipocrizia drapată, mai peste tot la noi, în faldurile grijii pentru
"
" banul public : " se vor auzi glasuri oftând ipocrit că astăzi lumea românească suferă de foame iar
banii publici se cheltuie pentru o comemorare - fie şi Ia cinci veacuri - prea încărcată de fast. [ . . . ] Să
se ia aminte că unanimitatea politicienilor noştri se declanşează doar când sunt puse la vot propriile
lor îndemnizaţii, salarii sau pensii. În rest, banul public e bine chivernisit" ( ! ! !). Afirmaţia lui Ion
Filipciuc de Ia p. 250, referitoare la proiect, este, din păcate, general valabilă în Bucovina de astăzi.
Succesul proiectului de la Câmpulung este încă o dovadă că se poate face şi în provincie câte
ceva, că sunt bani, care pot fructifica pe tărâmul binelui public, al cunoaşterii şi al educaţiei pentru
schimbare, că parteneriatul cu administraţia locală, realizat pe bază de contract de asociere, reprezintă
o soluţie viabilă pentru domeniul nostru de activitate grav afectat de nesfârşitele bugete de austeritate.
Volumul Jumătate de mileniu întru învecinicirea lui Ştefan cel Mare se adresează celor
interesaţi încă de cultura scrisă în condiţii grafice îngrij ite, ilustrat cu desene, hărţi, multe reproduceri
şi fotografii color, sporindu-i toate valoarea şi atractivitatea. Acest tip de proiect cultural ar putea
influenţa şi circulatia cărţii în provincia noastră sfâşiată? După revărsarea darurilor (diplome, medal ii
jubiliare etc.) din această vară, toate pentru merit cultural deosebit, ne-am putea aştepta Ia altceva?
Vasile 1. Schipor

Ioan Cocuz, Moldova Măriei-Sale Ştefan cel Mare, Gura Humorului, Editura Terra
Design, 2004, 1 00 p.
O lucrare tipărită în Bucovina, în cadrul complexului de manifestări "Ştefan cel Mare şi Sîant 500", ilustrează faptul că şi în provincie pot fi realizate proiecte culturale majore, prin "împreună
lucrare" şi parteneriatul cu administraţia locală, guvernate de profesionalism şi înţelepciunea ce merg, cu
vrednicie şi folos, pe urmele "strămoşului cuminte" . Sub patronajul Consiliului Judeţean Suceava şi al
Complexului Muzeal "Bucovina", Ioan Cocuz tipăreşte albumul Moldova Măriei-Sale Ştefan cel Mare.
În Cuvânt înainte (p. 5-8), profesorul Ştefan S. Gorovei readuce în actualitate personalitatea
domnitorului român "�lorificat în Europa creştină a vremii " sale şi " mesajul realist" al " mersului său
triumfal" în istorie. "Intruparea cea mai înaltă a maiestăţii monarhice din tot cursul Evului Mediu
românesc", eficienţa concepţiei de guvernare, "credinţa nestrămutată şi necondiţionată" , promovarea
ortodoxiei fără concesii, ştiinţa rară de a-şi câştiga oamenii şi de a-şi asigura " supravieţuirea în
sufletele urmaşilor", "excelenta capacitate de a culege informatii " dintr-un vast spaţiu geopolitic şi de
a a-şi forma un "aparat diplomatic excelent", "creatorul de memorie istorică" şi "ctitorul istoriografiei
româneşti", "înflorirea extraordinară a artelor" sunt marile idei ale expunerii istoricului. Concluzia
profesorului Ştefan S. Gorovei trebuie reţinută: "La împlinirea a cinci veacuri de când «acest vestit
domn» a plecat spre veşnicele lăcaşuri, descoperim cu uimire şi emoţie cât de puţine lucruri ştim,
totuşi, despre viata sa, despre tot ce se va fi lucrat în ţară, despre relaţiile sale cu monarhii vecini şi cu
unii principi mai de departe. Cum gândea, cum simţea, cum trăia - capitole întregi sunt acoperite de
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imense pete albe. Ici şi acolo, când şi când, câte un istoric mai îndrăzneţ şi mai puţin confonnist speră
să spulbere întunericul acestei necunoaşteri, legând laolaltă firimituri care par de neînţeles în absenţa
unei imagini a întregului din care nu se mai desluşeşte nici măcar umbra. Din cele mai neaşteptate
colţuri, se ridică însă, uneori, câte o asemenea umbră, care zdruncină confortabila şi liniştitoarea
credinţă in falsele imagini consacrate" (p. 7).
Cronologie, (p. 9-1 5), Ctitorii-Biserica, (p. 1 7-53), Construcţii civile - Curţile domn ·şti,
(p. 54-56), ConstruC{ii militare - Cetăţi, (p. 57--62), Construcţii civile - Poduri, (p. 63--64), Ofiecte
de cult: broderii şi ţesături, manuscrise, minia/uri şi ferecături, icoane şi iconostas, arginzărie,
sculpturi in lemn, (p. 65-84), Sculpturi in piatră, (p. 85), Documente, (p. 86--87), Steaguri, (p. 88),
Monede, (p. 88), Ştefan cel Mare şi Sfânt în conştiinţa românilor: statui, plachete omagiale, picturi,
tapiserii, imagini din expoziţia omagială Ştefan cel Mare şi Sfânt 500, (p. 89-98) şi Bibliografie,
(p. 98) oferă contemporanilor în imagine şi text o lectură a "operei" lui Ştefan cel Mare crescute dintr-un
"
"efort tenace şi de lungă durată", sugerând admirabil " vointa de creaţie a unui om de geniu , cum
scria în veacul trecut profesorul Emil Turdeanu.
Prin rigoarea discursului şi rafinamentul realizării sale, albumul de la Suceava prefaţează
orizonturi noi de înţelegere a istoriei noastre: "Când emoţiile prăznuirii semimileniului vor fi trecut,
istoria lui Ştefan cel Mare se va putea scrie cu totul altfel ", notează profesorul Ştefan S. Gorovei în
Cuvânt înainte (p. 8).
Vasile /. Schipor

Vasile Adăscăliţei, Românitatea de Sus. Repere etnologice, Rădăuţi, Editura
Septentrion, 2004, 200 p.
Apariţia volumului Români/alea de Sus. Repere etnologice sub egida Societăţii pentru Cultura
şi Literatura Română în Bucovina, este un semn de preţuire şi recunoaştere. Studiile şi articolele
adunate în cele 200 de pagini ale cărţii, prefaţate de Vasile I. Schipor prin medalionul O viaţă
închinată cercetării ştiinţifice, (p. 3-1 1 ), dovedesc că spiritualitatea folclorică bucovineană, în datele
ei definitorii cele mai expresive, se constituie ca parte a întregului românesc, pentru ale cărui
începuturi oferă răspunsuri convingătoare.
Cele două imagini de copertă, cu Ştefan cel Mare de la Volovăţ şi Dragoş la vânătoare,
respectă dorinţa expresă a autorului, iar tinuta grafică este remarcabilă.
Primul capitol defineşte, cu argumente noi, modernitatea lui Simeon Florea Marian:
vizionarismul cărturarului, prin cuprinderea românităţii dincolo de graniţele istorice, în lucrări
fundamentale şi complexitatea investigatiei din perspectivă etnologi că.
În acelaşi spirit critic se înscriu însemnările despre revista Şezătoarea", cu observaţii critice
"
privind limitele şi meritele publicaţiei. O abordare originală în conturarea personalităţii folcloristului
Artur Gorovei este aceea de a-1 descoperi din aprecierile contemporanilor, autografele foştilor săi
elevi şi ale unor personalităţi marcante de la noi şi din străinătate (Jean Boutiere, La vie et l 'reuvre de
Ion Creangă, 1 930: "A monsieur A. Gorovei, hommage de vive reconnaissance et de cordiale
sympathie" ).
Cinste ţie, " Ţara Fagilor" spune profesorul intr-un scurt elogiu pentru preocuparile de
etnologie generală ale revistei sucevene, la care colaborează constant. Apoi, g!lseşte o explicaţie
folclorică pentru tonul sărbătoresc al discursului, citându-i pe bucovineni: "N-ar fi nuntă, n-ar fi hram,
1 N-ar mai fi oamenii neam! " .
Cât priveşte prezenţa Bucovinei in Arhiva Seminarului de Folclor al Facultaţii de Litere de la
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi, aceasta insumeaza 40 000 de piese - inregistrari, dosare şi alte
materiale -, rodul cercetarii pe teren în cei 50 de ani de activitate neintrerupta. Acest " laborator de
munca folcloristică" a stat la baza unor volume monografice, studii şi articole. Profesorul îşi face
datoria de a-i nominaliza pe colaboratorii mai apropiaţi.
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După această primă parte - s-o numim de familiarizare cu materialul - intrăm î n esenţa
.
lucrurilor. In intenţia autorului, titlurile trebuie să fie lămuritoare, dar şi incitante. Î ndată ce am citit
câteva rânduri, interesul şi curiozitatea ne îndeamnă să ducem lectura până la capăt. Cartea nu se
adresează numai specialistului, ea poate fi citită cu plăcere de oricine doreşte să cunoască obiceiuri,
credinţe, tradiţii şi semnificaţia lor.
Despre Frecvenţa mărturiilor privitoare la pictura murată a locuinţelor ţărăneşti tradiţionale
în Bucovina şi Moldova, aflăm că fenomenul a fost consemnat la noi şi în texte de colindă. O scurtă
privire comparativă ne edifică asupra răspândirii lui în spaţiul românesc şi în lumea asiatica
europeană.
Interesante consideraţii citim despre particularităţile structurale şi funcţionale ale cetei de
flăcăi la marile sărbători de primăvară şi de iarnă şi, mai ales, despre aceea care este cunoscută din
satele bucovinene până mai jos de Milcov, "vălăretul " sau "vălăritul " .
Vorbind despre priveghi, profesorul Vasile Adăscăliţei subliniază unicitatea unor trăsături
legate de acest rit funerar în Bucovina, socotindu-1 o dovadă a vechimii românităţii de aici : " Este în
afara oricărei îndoieli că sorgintea acestora stă în practicile şi manifestările datorate sistemului
religios întemeiat la noi de Zamolxis" .
În succinte descrieri sunt prezentate, sub titlul File de dicţionar etnologic, jocurile dramatice
antropomorfe specifice zonei Suceava. Autorul deduce aspecte ale psihologiei colective şi anumite
trăsături de caracter ale românului din unele practici şi obiceiuri - cum ar fi "colinda vitelor bune" -,
alteori atrage atenţia asupra valorii documentare, istorice şi a uimitoarei dăinuiri a creaţiei populare.
Un fenomen folcloric particular în Moldova şi Bucovina este cel al "baladelor" devenite
"
" urături , după modelul Pluguşorului. Opinii diverse, cu referire la tot spaţiul european, găsim despre
un
instrument
burdonant arhaic la români şi la alte popoare" . Sunt detaliate, apoi, ipostazele în care
"
se întâlneşte Ma/anca în Bucovina: colindă propriu-zisă şi joc dramatic cu măşti.
Folosind o informaţie bogată, cu argumente pertinente, este subliniată ideea că Nunta
tărănească reprezintă o piesă a teatrului popular laic moldovenesc, de largă popularitate şi care a
jucat un important rol în dezvoltarea altor piese populare. Una dintre acestea este Mocănaşii, căreia îi
dedică un studiu amănunţit pentru Moldova şi altul pentru felul cum se manifestă acest joc dramatic la
valahi i din Moravia.
Două articole consacrate lui Ştefan-Vodă urmăresc modul cum s-au păstrat trăsăturile
voievodului atât în legende, cât şi în teatrul folcloric, concluzia fiind aceea că "portretul său moral şi
fizic este o hiperbolă nemărginită" . Figura domnitorului este cuprinsă şi în teatrul popular de Anul
Nou. cu subiecte istorice, din judeţul Botoşani. În altă notă este ilustrată o ipoteză de ivire a Irozilor la
români, prin dramatizarea efectivă a colindei cu steaua.
Câteva pagini pline de savoarea limbii populare, în care Rahira Breabăn, ţărancă de 84 ani, în
1 970, din Remezău - Vicovu de Jos, povesteşte drumul la Viena şi minunăţiile de care a avut parte în
grădina împărătească, apoi versurile cântate pe melodia de bătrânească, versuri culese din Silea,
nuanţând, cu umor şi ironie, lectura cărţii: "Când aveam avere multă, 1 N-aveam timp să cânt la nuntă,
"
1 Da' de când am dat la stat 1 Mi-am făcut rost de cântat.
Ultima parte a volumului cuprinde câteva studii bine documentate despre Teatrul popular
haiducesc în Bucovina, Eroi balcanici în teatrul popular moldovenesc, Teatrul haiducesc Gruia lui
Novac, Date noi privind teatrul folcloric Brâncovenii, precum şi despre o variantă culeasă din Straja,
în 1 966. Se observă că, în Moldova şi Bucovina, acest tip de teatru folcloric apare ca datină, "are
unele părţi cântate, îndeplineşte rolul colindei " iar "variantele moldoveneşti sunt mult mai clare decât
cele transilvănene" .
Un material inedit din Arhiva Seminarului de Folclor, reprezentând o scenetă de structură
folclorică, Românaşii, provenind din localitatea Mănăstirea Humorului, este văzut ca o reacţie la
tendinţele de deznaţionalizare din perioada austriacă.
Profesorul Vasile Adăscăliţei consideră că bogăţia şi varietatea repertoriului de teatru folcloric
din Moldova este un fenomen mai general, valabil şi pentru Bucovina, aşa cum dovedesc şi
manifestările dramatice din Frătăuţii Noi, consemnate în 1 966.
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O formă aparte de co1ind!l, r!lspândită în satele din Moldova şi Bucovina, este
Cu globul, pentru care avem o descriere completă şi un comentariu amplu, cu observaţii sugestive.
Un scenariu folcloric surprinzător prin ineditul său se datorează inventivităţii unui sătean din
Tupilaţi, localitate de lângă Hanu Ancuţei, Nicolae Manea, care a îmbogăţit repertoriul jocurilor cu
m!lşti zoomorfe, cu subiecte exotice.
Î n articolul Eminescu şi teatrul folcloric este semnalat faptul că într-un text de teatru popular
apar şi versuri din Mihai Eminescu: "Î n cele mai multe cazuri, Eminescu ia din folclor; de data
aceasta, folclorul ia din Eminescu" .
Pentru a atrage atenţia asupra unor realităţi mai puţin cunoscute de muzeografi, profesorul
propune un chestionar etnografic despre "râmnic, heleşteu sau iazul de peşte".
Finalul încununează opera printr-un studiu comparatist, care ne invită să recunoaştem
elementele distinctive şi substanţiale ale românităţii surprinse într-o arie mai largă de investigare,
luând în seamă mărturiile dansului tradiţional moldovenesc: " Suceava - afirmă profesorul Vasile
Adăscăliţei - ca rest de Bucovină la români, cu toată disponibilitatea spre o anume diversitate, cum
am mai arătat, se dovedeşte a fi unitară prin dominarea culorii negru, asociată cu maroul închis în
decoraţia aplicată portului, dând o sobrietate impunătoare dansurilor prin expresivitatea care
comunică demnitate şi decizie de atitudine, gândire şi comportament; stări prezente în psihologia
socială a întemeietorilor de ţară" .
Logica şi eleganţa discursului de o limpezime clasică, argumentaţia inedit!\, un farmec
învăluitor al cuvântului şi un sentiment tonic de confort intelectual, calităţi ale discursului care înalţă
construcţia cărţii, se regăsesc cu încântare în aceste repere etnologice" înmănunch ind studii şi
"
articole despre ceea ce autorul numeşte, printr-o sintagmă sugestivă, Români/alea de Sus.
Gândită şi realizată astfel, cartea profesorului Vasile Adăscăliţei st: tipăreşte in cadrul
complexului de manifestări "Ştefan cel Mare şi Sf'ant - 500", fără bani publici, ca proiect al societăţii
civile, însoţit de mesajul unui sonet publicat la Cernăuţi, în 1 904, de preotul cărturar Constantin
Morariu: "Pe-a veacurilor cale-ntunecoasă 1 Te-a însoţit, martirule popor, 1 Lumina unui înger păzitor. 1
Etern primăvăratic!\, duioasă, // A-nviorat ea pururi al tău dor 1 Şi te-a ferit pe eline lunecoasă 1 Să nu
cazi în vâltoarea fioroasă 1 A disperării. Scut ocrotitor // Ţi-a fost şi El din Puma te îmbie: 1 De vrei tu
viitorul tău să fie 1 Zi vecinică cu soare mângăios, // Te roagă Domnului şi te închină, 1 Căci viaţa-ţi
dă numai a Lui lumin!l, 1 Lumina sfintei legi a lui Christos!'' ( ..Junimea literară" , anul 1 ,
nr. 7-8, iulie - august, 1 904, p. 1 04 )
.

Victor Iosif

Aurel Ardelean, George Nedelcu, Gheorghe Mohan, Profesor dr. docent Ion T.
Tarnavschi (1904-1989). 1 00 de ani de la naştere, Arad, "Vasile Goldiş"
University Press, 2003, 1 24 p.
Cartea intitulată Profesor dr. docent Ion T Tarnavschi (1904-I989). IOO de ani de la naştere
reprezintă o "excepţională lucrare de istorie a botanicii în România" . Autorii cărţii sunt Aurel
Ardelean, rectorul Universităţii de Vest "Vasile Goldiş", George Nedelcu şi Gheorghe Mohan.
Lucrarea este prefaţată de cunoscutul biolog-ecolog, prof. univ. dr. Viorel Soran. În cele 1 23 de
pagini, cartea cuprinde cinci capitole: 1. Dr. docent Ion T Tarnavschi I904-1989; II. Lista lucrărilor
publicate şi unităţile sistematice noi descrise şi publicate; III. Lucrări apărute despre praf Ion T
Tarnavschi; IV. Testamentul sau ultima dorinţă a unuia care s-a identificat cu instituţia in care a
lucrat şi V. Aspecte din viaţa praf dr. docent Ion T Tarnavschi.
Datele semnificative din biografia biologului botanist Ion Tarnavschi le g!lsim, cum este firesc,
în primul capitol. N!lscut la 1 9 august, în oraşul Rădăuţi, în familia lui Teofil şi a Emiliei Tarnavschi,
Ion şi-a petrecut copilăria în comuna Vicovu de Sus şi în oraşul natal, unde a urmat cursurile şcolii
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primare şi ale liceului. Dragostea şi interesul pentru natură au fost cultivate şi dezvoltate şi în oraşul
Rădăuţi, dar mai cu seamă în comuna Vicovu de Sus, unde tatăl său lucra ca silvicultor. A urmat
cursurile Liceului " Eudoxiu Hurmuzachi" şi apoi Facultatea de Ştiinţe din Cernăuţi, pe care a
absolvit-o cu licenţă în ştiinţele naturale, în anul 1 928. Între anii 1 929 şi 1 934 a lucrat ca preparator
suplinitor la Institutul Botanic din Cernăuţi, apoi ca preparator definitiv. În calitate de bursier al
statului francez, la Grenoble, între anii 1 932 şi 1 933, pregăteşte teza de doctorat şi, în anul 1 935,
obtine �itlul de doctor în ştiinţe la Universitatea din Cernăuţi.
In anul 1 939, il urmează pe profesorul său, Mihai Guşuleac, la Universitatea Bucureşti, unde
urcă toate treptele universitare, de la asistent suplinitor la profesor universitar. Timp de 23 de ani,
între 1 952 şi 1 975, a fost directorul Grădinii Botanice din Bucureşti.
Cursurile de o înaltă ţinută ştiinţifică, însoţite de ample lucrări de laborator şi de ieşiri
aplicative în teren, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a lucrărilor de diplomă şi de doctorat,
buna comunicare cu profesorii din alte centre universitare din ţară şi străinătate dau dimensiunea reală
a activităţii didactice a profesorului Ion T. Tarnavschi.
Impresionantă rămâne activitatea sa ştiinţifică: 1 80 de lucrări ştiinţifice cuprinse în 7 000 de pagini
şi 12 traduceri din opera lui Charles Darwin. Domeniile de cercetare au fost: flora şi vegetaţia algologică;
studiul nucleului celulei vegetale; natura gineceului inferior din floarea angiospermelor şi cercetarea
morfologiei fructelor; cercetări citologice, anatomice şi morfologice; studii morfopalinologice. A avut
contribuţii decisive în reorganizarea Grădinii Botanice, la înfiinţarea Institutului Botanic, în
reamenajarea Muzeului Botanic şi la tipărirea lucrării "Acta Botanica Horti Bucurestiensis" . A
pregătit şi organizat zece consfătuiri de geobotanică ( 1 958-1 974) şi a participat la congrese şi
consfătuiri internationale de biologie, inclusiv la expediţia ştiinţifică din Indonezia ( 1 963).
Profesorul Ion T. Tarnavschi a avut o strălucită carieră didactică, ştiinţifică şi managerială în
domeniul botanicii din România, lăsând în urma sa mai mult de 70 de oameni de ştiinţă pentru
continuarea studiului lumii vegetale.
Î n celelalte capitole ale lucrării sunt prezentate informaţii de mare interes pentru specialiştii
din domeniul botanicii şi, cu deosebire, pentru cei din cercetare.
Petru Bejinariu

Cernat Ion, Lazarovici Elena, 600 de ani de istorie ai satului Vama - Studii şi
schiţe monografice, laşi, Editura Prim, 2002, 3 5 6 p.
Aşa cum subliniază prefatatorul lucrării pe care o prezentăm, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu,
s-a afirmat pe meleagurile sucevene, în ultimii ani, o vădită preocupare pentru realizarea
monografiilor istorice ale diferitelor localităţi, cum sunt cele ale localitl'iţilor Câmpulung
Moldovenesc, Fundul Moldovei, Putna, Părhăuţi, Arbore, Botoşana, Mahala ş.a.
Monografia mai sus pomenită este rodul activităţii a doi profesori de istorie din satul Vama,
Elena Lazarovici şi Ion Cernat, care înnobilează prin munca lor demersurile de dascăli, adăugând
acestora şi realizarea unei istorii a aşezării lor, mai ales că, în anul 2009, localitatea Vama are să
împlinească 600 de atestare documentară. Lucrarea pornită de la cercetările d-nei Elena Lazarovici
pentru obţinerea gradului didactic întâi, se întemeiază pe cercetările autorilor în arhivele sucevene, pe
studiile şi articolele publicate anterior de alţi dascălii din sat, sau de istorici reputaţi şi pe anchetele de
istorie orală întreprinse printre sătenii mai în vârstă ai localităţii.
Lucrarea are următorul cuprins: 1. Satul Vama în epoca medievală, II. Regimul ocupaţiei
habsburgice în Bucovina (1 775-19/8), III. Apărarea fiinţei naţionale prin cultură, IV. Demografia şi
afirmarea elementului etnic românesc, V. Coordonatele contemporane. De la Marea unire la
instaurarea comunismului, VI. Vama în anii dictaturii comuniste, VII. Spiritualitatea populară.
Obiceiuri şi tradiţii, VIII. Activitatea cultural-artistică şi sportivă şi IX. Vama geografică şi turistică,
la care se adaugă două rezumate ale lucrării în limbile franceză şi engleză.
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600 de ani de istorie ai satului Vama - Studii şi schiţe monografice este o lucrare cu o bogată
infonnaţie istorică şi culturală, plecând de la probleme de istorie naţională şi universală, la probleme
de istorie locală, de la chestiuni de geografie locală şi a mediului, la etnografie şi folclor, de la
cercetări de toponimie locală şi până la prezentarea celor mai semnificative evenimente din istoria
acestei importante localităţi bucovinene care a dat culturii române nume de marcă. Toate aceste
chestiuni evidenţiate de scrisul cumpătat şi întemeiat pe acribia infonnării, împreună cu un
importantul corp de note şi anexe care însoţesc fiecare capitol al lucrării, recomandă această
monografie şi o aşează între realizările deosebite ale scrierilor de acest gen.

Marian Olaru

Relacje polsko-rumufzskie. Materialy z sympozjuml Relaţii pa/ono-române.
Materialele simpozionului, Suceava, Zwi�zek Polak6w w Rumunii-Uniunea
Polonezilor din România, 2004.
Volumul reuneşte materialele conferinţei anuale, desfăşurată la Suceava ( 1 2- 1 4 septembrie
2003), în cadrul Zilelor Culturii Polone, manifestare realizată de către Uniunea Polonezilor din
România. Aceasta organizează, începând din anul 1 999, manifestări dedicate relaţiilor polono
române, care au reunit persoane interesate de o tematică diversă referitoare la comunitatea poloneză
d in România: istorie, filologie, etnografie, sociologie. Zilele Culturii Polone (desfăşurate sub deviza
Mai aproape unii de alţii) şi manifestările ştiinţifice din anul 2003 au fost dedicate sărbătoririi a 200
de ani de la venirea munteni lor din Czadca în Bucovina.
Materialele cuprinse în acest volum grupează referate privitoare la tematica muntenilor din
Czadca. De asemenea, sunt tipărite şi lucrări despre relaţiile polono-române (materiale de istorie,
lingvistică, literatură şi etnografie). Scopul organizării unei asemenea manifestări şi tipărirea
lucrărilor conferinţei într-un volum este acela de a populariza cultura polonă în România şi de a
adăuga "o «cărămidă» la construirea, în zilele noastre, a unor relaţii polono-române normale,
caracterizate printr-o reciprocă curiozitate, respect şi cunoaştere a moştenirii culturale" .
Materialele cuprinse în volumul de faţă sunt structurate în două secţiuni: Muntenii din Czadca
şi Relaţii pa/ono-române (Istorie. Cultură). În cadrul primei secţiuni sunt prezentate studii (în limba
polonă, cu rezumate în limba română) referitoare la munten ii polonezi din Silezia care au trăit în
Cehia, Slovacia, Ungaria şi Bucovina (Krzystof Nowak, G6rale po/scy od Slqska pa Bukowin�. Rys
historyczno-etnograjiczny; Magdalena Pokrzynska, Wrastanie. Socjokulturpwe aspekty migracji
G6rali czadeckich z Bukowiny na Ziemie Zachodnie Pa/ski po drugiej wojnie swiatowej; Helena
Krasowska, Sytuacja j�zyka polskiego w kilku miejscowosna Bukowinie. P6lnocnej zamieszkalych
przez G6rali bukowinskich); sunt analizate stereotipurile naţionalităţilor ce trăiesc în sudul Bucovinei
(ucraineni, nemţi, ţigani şi evrei) prezente în satele poloneze şi perceperea propriei regiuni de către
locuitorii din Cacica, Soloneţu Nou şi Pleşa din perspectiva legăturilor locale, regionale şi naţionale
(Eugeniusz Klosek, " Nie taki diabel straszny jak go malujq ", czyli o stereotypowych obrazach
Ukrainc6w, Cygan6w i Zydow w polskich wsiach Bukowiny rumw1skiej; Janusz G6recki, Natalia
Figiel, Wi�zi loka/ne, regionalne i narodowe a postrzeganie wlasnego regionu prezez mieszkanc6w
Kaczyki, Nowego Solonca i Pleszy na Poludniowej Bukowinie; informaţii despre denumiri legate de
medicina populară prezente în satul Pleşa (Oiimpia Mitric, Nazwy zwiqzane z medycynq /udowq life
wsi Plesza) şi despre itinerariile turistice din împrejurimile satelor poloneze din sudul Bucovinei
(Wojciech Krysinski, Turystyczne szlaki w okolicach polskich witJsek na Bukowinie).
Materialele cuprinse in cea de a doua secţiune a volumului, Relaţii polono-române, scrise in
limba română şi cu rezumat in limba polonă, sunt grupate in rubricile Istorie şi Cultură. Legăturile
polono-române sunt tratate in studii cu o problematică diversă: Yeniamin Ciobanu, Contribuţii
documentare ale istoriografiei româneşti din secolul IT la cercetarea istoriei relaţiilor româno
polone; Mihai Mitu, Noi date despre Bucovina in baza unor memorii şi descrieri de la inceputul
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secolului XIX; Florin Pintescu, Influenţe polone în organizarea militară a Moldovei secolelor XIV
XVIII; Pavel Blaj, Mariaje româno-polone în evul de mijloc (sec. XIV-XVII); Florin Anghel,
Polonezii din Dobrogea în secolul XIX; Henryk Walczak, Poziţia grupărilor politice poloneze faţă de
concepţia Cehoslovaciei şi României privitoare la Mica Antantă, în 1920; Daniel Hrenciuc, România
şi Polonia. 1932-1939. Politică şi diplomaţie; Krysztof Dach, Mareşalul /an Antonescu şi problema
poloneză; Mihaela Dzi6bek, Pactul de neagresiune pa/ono-sovietic şi implicaţiile asupra relatiilor
bilaterale româno-polone. Anumite date despre relaţiile culturale polono-române sunt surprin� e în
studiile semnate de Constantin Geambaşu (Privire asupra relaţiilor culturale româno-polone la
sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX), Joanna Porawska (Ziua Domnului în limbile română şi
poiană), Stan Velea (Poezia românească în Polonia), Ewa Koc6j (Raiul nepierdut? Icoane din
bisericile ortodoxe bucovinene ca simboluri ale mitului începutului paradisiac), Jan Bujak (Preotul
JosefJanieszewski).
Rodica laţencu

"
"Mesager bucovinean , Bucureşti, anul 1, nr. 1-4, 2003, anul II, nr. 1 (5) - 2 (6),
2004.
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, instituţie venerabilă, aflată de 1 42
de ani în serviciul existenţei naţionale", cum scria la Paris, în 1 962, profesorul Grigore Nandriş, are
"
astăzi câteva publicaţii periodice proprii.
La Rădăuţi, Septentrion", periodic semestrial, fondat în 1 990, a ajuns la nr. 20. La Suceava,
"
buletinul cultural Ţara Fagilor" îşi continuă, cu modestie distinsă, drumul pe care promovează
"
consecvent valori ale culturii şi civilizaţiei din Bucovina.
Î ncepând cu anul 2003, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina editează
un nou periodic: Mesager bucovinean" . Acesta este o publicaţie trimestrială a Filialei Bucureşti. De
"
format 30, 5 x 43 cm, acesta are opt pagini. Director: George Galan. Colegiul de redacţie: acad. Radu
Grigorovici, D. Vatamaniuc, Pavel Ţugui, Nicolai Pomohaci, George Muntean, Viorica Panaitescu
(Bucureşti), Ştefan Hostiuc, Maria Toacă (Cernăuţi). Imprimarea: Tipografia Publistar, cu excepţia nr.
212003, care apare la Tipografia Dudu & Stel, amândouă din Bucureşti.
Articolul-program, La început de drum, semnat de Comitetul de conducere al Filialei, publicat
în 1, 1 , ianuarie - martie, 2003, p. 1 , precizează că periodicul este "un mesager", "un purtător de
cuvânt" al filialei bucureştene şi se adresează deopotrivă membrilor săi şi compatrioţilor de
pretutindeni, oferindu-le o oglindă fidelă" a vieţii comunităţii bucovinenilor din Capitală, adunându-i
"
în preajmă pe admiratori şi sensibilizându-i la problemele Bucovinei" . În spiritul pluralismului
"
cultural dintr-o societate a democraţiei participative, Mesager bucovinean" doreşte să găzduiască
"
"autori dintre cei mai diferiţi, cu viziuni proprii, nu neapărat identice, asupra trecutului şi viitorului
culturii şi ştiinţei de pe meleagurile Bucovinei" . Grila impusă vocilor" care doresc să se exprime în
"
acest spaţiu generos de comunicare şi comuniune fixează câteva reguli: opiniile să aibă un suport
"
constructiv, să nu fie pătimaşe sau propagandistice, să respecte principiile deontologice în cercetarea
trecutului, să aprecieze cu obiectivitate faptele istorice, literare, politice". Apărând " libertatea de
gândire şi exprimare" a oamenilor care realizează că trăim într-un nou mileniu, periodicul
bucovinenilor bucureşteni este interesat de dezbaterile istoriografice contemporane asupra Bucovinei,
orientându-se spre un program riguros: "Partizanii viziunii romantice, captivaţi de modelul revolut al
provinciei, vor putea să-şi dea întâlnire, în paginile publicaţiei noastre, cu preopinenţii lor, promotori
ai spiritului realist în cercetarea problemelor provinciei. Şi aceştia din unnă trebuie să facă distincţiile
impuse de realităţile revolute, inatacabile, de manifestări şi evenimente conjuncturale, unele efemere,
nutrind convingerea statornică în biruinţa adevărului despre trecut şi prezent. Pentru noi istoria
românilor şi a celorlalte colectivităţi etnice de pe aria Bucovinei constituie un izvor de învăţăminte
pentru făurirea statului modem. «Mesagerul bucovinean» speră să-i aibă cât de curând pe istoricii
Bucovinei parteneri de dialog. Or, pe lângă infonnaţii curente, cronici şi studii, noi intenţionăm sli
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organizăm mese rotunde, anchete culturale, interviuri, iar dacă va fi cazul, să ne angajăm în polemici
civilizate" .
În spirit european, sunt formulate şi câteva obiective pe termen lung ale Societăţii pentru
Cultură din mileniul trei: promovarea valorilor naţionale proprii, cinstirea tradiţiilor, cultivarea
demnităţii şi a patriotismului, respectul pentru alte popoare, toleranţa în raporturile interetnice,
dialogul cultural cu popoarele vecine. Pledoaria pentru toleranţă trebuie reţinut!!., de asemenea, cu
precizarea că trăirea cotidiană şi lucrarea /"împreună lucrarea" conştientă în spiritul tolerantei sunt
mai importante decât simpla rostire ocazională: "Pentru a exista ca bucovineni, păstrându-ne totodată
identitatea naţională, nu avem altă şansă decât toleranţa. Or, să fie clar pentru toată lumea, toleranţa
nu înseamnă deloc umilire în faţa celui din preajma ta, cum cred o seamă de oameni, ci înţelegere
superioară a întregului spectru de relaţii interumane şi intercomunitare, absolut indispensabilă
convieţuirii într-un mediu plurietnic civilizat" . Programul asumat de "Mesager bucovinean" la început
de drum evidenţiază o "înţelegere superioară" a cursului istoriei şi o matură apropiere de ştiinţa
înţelegerii prezentului şi a construirii viitorului: "Dacă ne-am «pricopsit», pe parcursul istoriei, cu o
frontieră în mij locul Bucovinei, acum încercăm, cu mijloace civilizate, prin eforturi comune de
integrare în Uniunea Europeană, să o tluidizăm, intensificând colaborarea onestă în domeniile
culturii, economiei, ale relaţiilor umane. Important este să conştientizăm acest obiectiv, să promovăm
principiul loialităţii, al respectului reciproc şi al dezvoltării multiculturale a Ţării Fagilor în scopul
reproducerii la scară regională a acelui «univers cu mii de nuante» la care visa tânărul Eminescu în
Bucovina de altădată" . După un secol violent, dominat de ideologii totalitare, în care bucovinenii au
fost spulberaţi de furtunile istoriei în multe ţări şi pe mai multe continente, trăind dramatic experienţe
noi, traumatizante (refugiu, deportări, exil, închisori de exterminare, lagăre de muncă forţată,
persecuţii politice şi religioase), orientarea periodicului "Mesager bucovinean", ca nevoie a societăţii
civile, spre o nouă pedagogie a relaţiilor umane, trebuie privită cu aceeaşi "superioară înţelegere" şi
ca invitaţie la dialog în jurul lucrurilor esenţiale din viaţa noastră.
"Mesager bucovinean " păstrează în cele şase numere de până acum rubrici distincte, unele
impuse de evenimente diverse şi de calendarul propriu de activitate: Hronicul Filialei/Viaţa filialei
Bucureşti, Cartea Bucovinei, Interviul nostru, lnaintaşii noştri/Personalităţi bucovinene, Bucovina
multiculturală, Mesaje de la filiale surori/Să ne cunoaştem/Oaspeţii filialei noastre, Revista presei,
Eminesciana, Corespondenţă din Cernăuţi/Activităţi culturale din nordul Bucovinei, Congrese,
simpozioane, reuniuni, Eveniment cultural/Vernisaj, Din istoria Unirii, Anul Ciprian Porumbescu, In
memoriam. Î n cadrul acestui format modem, suplu, cu o ţinută grafică elegantă, oferta sa este număr
de număr tot mai atractivă. Editorialele tratează probleme esentiale, de larg interes: Istoria Bucovinei
din perspectivă modernă, l, 2, 2003, p. 1 ; Actualitatea lui Ciprian Porumbescu, l, 3, 2003, p. 1 ; O
Alba Iulie a viitorului, l, 4, 2003, p. 1 ; În prag de bilanţ, I l, 1 (5), 2004, p. 1 (analiză onestă a
colaborării de un deceniu a celor două societăţi înfrăţite din Bucovina, evidenţiind şi cauzele interne
ale disfuncţionalităţilor şi degradării "potenţialului de încredere extraordinar" din anii de început:
inerţia, acţiunile festiviste improvizate, lipsa de iniţiativă managerială, abolirea strategiilor de lungă
durată, lipsa de încredere în capacitatea de gestiune a "echipelor diriguitoare", conservatorismul de
gândire, mentalitatea captivă, pierderea "nucleului tare al echipelor fondatoare", slăbirea legăturii
centrului cu filialele, neînţelegerile, orgoliile, manevrele subterane etc., analiză ce oferă şi soluţii
pentru revigorarea activităţii: construirea de politici şi strategii culturale moderne pentru realizarea
atractivităţii şi "dezvoltării durabile" într-o societate de piaţă, concurenţială, atragerea tinerilor, a
personalităţilor din domenii diverse şi a unor "oameni de afaceri cu dare de mână"); Actualitatea lui
Ştefan cel Mare, II, 2 (6), 2004, p. 1 .
Studii şi articole diverse semnează î n paginile "Mesagerului bucovinean", deopotrivă,
personalităţi cunoscute şi tineri din "patria istorică" şi din comunităţile româneşti de centură: Nina
Cionca, Pictorul Epaminonda Bucevschi, l, 1, 2003, p. 5; Natalia Talmacec, Olga Kobyleanslw 
punte de legătură interculturală, l, 1 , 2003, p. 6; Emilian Drehuţă, Tradiţii şi cerinţe actuale în
activitatea culturală din spaţiul bucovinean, l, 1 , 2003, p. 7; Nina Cionca, Ciprian Porumbescu. 150
de ani de la moarte, l, 2, 2003, p. 5; Oltea Coşocariu, Istoricul Dimitrie Onciul. 80 de ani de la
moarte, l, 2, 2003, p. 6; Ştefan Hostiuc, Un grafician bucovinean pasionat de Eminescu, a11icol
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consacrat lui Ion Ştefiuc, artist care " poartă în fibra fiinţei sale efigia toposului bucovinean" , I, 2,
2003, p. 8; Ştefan Hostiuc, Zilele " Ilie Motrescu " la Crasna, I, 3, 2003, p. 8; Luminiţa Vartolomei,
Nemuritorul Crai Nou al muzicii româneşti, I, 4, 2003, p. 4; Antoaneta Lucaşciuc, Societatea
Doamnelor Bucovinene. 10 ani de activitate, I, 4, 2003, p. 6; Marin Rădoi, Felicia Bădiliţă, prima
p/anoristă română, I, 4, 2003, p. 7; Victoria Costinean, O sărbătoare a sufletului la Cernăuţi:
Festivalul-concurs de muzică populară românească .. Din cântece/e neamului ", I, 4, 2003, p. 8; Ion
Giurcâ, Cu sabia şi crucea în slujba Ţării Moldovei, Il, 1 (5}, 2004, p. 1 şi 5; Maria Toacă, O floare la
bustul lui Eminescu din Noua Suliţă, Il, 2 (6), 2004, p. 1 ; Am pierdut un mare prieten, ecouri din
presa bucovineană la moartea lui George Muntean, "omul de carte pasionat", "un spirit constructiv
manifestat în diverse domenii ale culturii", II, 2 (6), 2004, p. 5; Ştefan Hostiuc, Un fenomenolog al
pene/ului: Marius Cilievici, II, 2 (6), 2004, p. 8.
Cronici literare, închinate cărţilor Bucovinei, semnează George Muntean, Pavel Ţugui:
Bucovina, istorie şi cultură, 1, 1 , 2003, p. 3; George Galan, Balthasar Haquet, Călătorie în Carpaţii
Dacici (1 788-1 789). Vitalie Văratic, Şase zile din istoria Bucovinei (18 iunie-3 iulie 1 940). Invazia şi
anexarea nordului Bucovinei de către URSS, l, 1 , 2003, p. 3; Ştefan Hostiuc, O istorie a mişcării
naţionale în Bucovina, 1, 2, 2003, p. 3 şi Preliminarii la o eventuală encic/opedie a Ţării Fagilor, 1, 3,
2003, p. 3; Un almanah pentru românii de pretutindeni, Il, 1 (5), 2004, p. 3, Maria Toacă, Din cerul
veşniciei, înapoi la Stăneşti, Il, 1 (5), 2004, p. 7. Folositoare pentru o largă categorie de utilizatori
sunt medalioanele Ion Ţugui. Schiţă de portret, semnat de Ştefan Hostiuc, 1, 2, 2003, p. 3, George
Muntean: viaţa şi opera, nesemnat, II, 2 (6}, 2004, p. 4, interviurile Ştefan Hostiuc - Dimitrie
Vatamaniuc, Centrul de Studii .. Bucovina ": 10 ani de activitate, 1, 1 , 2003, p. 4; [Ştefan Hostiuc] Adela Popescu şi George Muntean, .. Periplul nipon ne-a îmbogăţit orizontul, lăsându-ne impresii de
neuitat; a fost una din cele mai mari bucurii pe care le-am avut în ultimii ani ", l, 2, 2003, p. 4;
[Ştefan Hostiuc] - Carmen Dulgheru-Oproiu, " Nu voi uita niciodată perioada în care am învăţat la
Liceul Ortodox de Fete «Elena Doamna» din Cernăuţi ", I, 3, 2003, p. 4; Ştefan Hostiuc - Viorica
"
Ghia, Mă trag din două neamuri de români, îndepărtate geografic, dar apropiate prin suferinţă , II,
1 (5}, 2004, p. 4 şi 2 (6), 2004, p. 6, revista presei (Răsfoind ziarele cernăuţene, I, 1 , 2003, p. 8 este
un exerciţiu admirabil, ce trebuie permanentizat şi poate extins, ca arie de investigare, înspre "patria
istorică" şi exilul românesc).
Extrem de valoroase şi utile pentru cercetarea ştiinţifică, în lipsa Rapoartelor periodice ale
Societăţi i pentru Cultură, care se publicau cândva la Cernăuţi, sunt retrospectivele " Mesagerului
bucovinean", ce consemnează activitatea proiectată prin programe şi calendare proprii, precum şi cele
referitoare la viaţa comunităţilor româneşti de dincolo de hotarele politice: Anul jubiliar 2002 in
oglindă retrovizoare, 1, 1 , 2003, p. 2; Românii din jurul României, 1. 2, 2003, p. 2; Maria Toacă,
Zidită-n dor şi suferinţă, corespondenţă din Cernăuţi, 1 , 3, 2003, p. 2; Luna Bucovinei, ediţia a Xlll-a,
1, 4, 2003, p. 2; Maria Toacă, O rază a cărţii româneşti .. luci vederii noastre .. . ", corespondenţă din
Cernăuţi, 1, 4, 2003, p. 5 ; Gabriela Iov, Basarabia între trecut şi prezent, II, 1 (5), 2004, p. 6; Dare de
seamă privind activitatea Filialei Bucureşti a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română in
Bucovina pe perioada iunie 2001 - iunie 2004, sinteză, II, 2 (6), 2004, p. 2-3. Din problematica
acestora reţinem, mai ales, sărbătorirea unor bucovineni de seamă (Mircea Grigoroviţă, Adrian Dinu
Rachieru, Ion Popescu-Sireteanu, Ilie Tudor Zegrea), practică frumoasă în Filiala Bucureşti,
învederând respect pentru oameni şi valori (necunoscut încă în alte părţi}, întâlnirile cu tinerii studenţi
bucovineni şi basarabeni aflaţi la studii în România, dialogul cu Departamentul pentru Românii de
Pretutindeni al Guvernului României. Tot aici, pentru valoarea lor documentară, remarcăm şi unele
"
"materiale mărunte : memorii adresate autorităţilor, scrisori şi mesaje ale bucovinenilor din ţară.
Foarte important este ca acestea să fie consemnate "nemţeşte", cu acribia din Bucovina altor vremuri
şi spirit critic (adică discernământ), oferind cercetării de azi şi de mâine izvoare credibile.
În onoarea bucovinenilor din Filiala Bucureşti a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română
în Bucovina şi a celor care îngrijesc, cu înţelepciune, în paginile "Mesagerului bucovinean" , grădinile
spiritului românesc devastate de furtunile istoriei din veacul trecut, reproducem un fragment din
poemul România, publicat de Horia Roman în "Revista scriitorilor români", editată în exil, la
Miinchen, de Societatea Academică Română!Rumlinische Akademische Gesellschaft, Nr. 9, 1 970,
..
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p. 5: " Luminile ce se rasfrâng din ochii tăi 1 - ocean de solitudini şi tăceri - 1 vin din legende, 1 din
trecut, 1 din ieri 1 şi dintr-un paradis pierdut 1 pe veci" .
Vasile /. Schipor

"
" Scriptum . Buletin de informare. Publicaţie trimestrială a B ibliotecii Bucovinei
"
"1 . G. Sbiera , Suceava, nr. 1-2, 2004, 4 8 p.
La comemorarea celor 500 de ani de la inveşnicirea domnitorului Moldovei, Ştefan cel Mare şi
Stănt, Biblioteca Bucovinei "l. G. Sbiera" din Suceava, " capitala Moldovei lui Ştefan cel Mare, [ . . . ]
cu certitudine, cea mai glorioasă aşezare a ţării, cu o rezonanţă emoţională deosebită" (Ioan Pânzar), a
omagiat personalitatea voievodului intr-un număr special al periodicului său, "Scriptum" .
Prefaţat de un amplu poem, Cântec la 500 de ani . . . de la despărţirea de Voievodul Ştefan cel
Mare şi Sfânt, domn al Moldovei şi prinţ al Europei (p. 1-4), semnat de Angela Furtună, buletinul
cuprinde alte câteva articole dedicate domnitorului care "a marcat destinul peste veacuri al Moldovei
medievale şi moderne şi apoi cel al României, prin genialitatea sa strategică in plan militar şi
diplomatic", după cum scrie Ioan Pânzar, in unul dintre ele, Ştefan cel Mare şi Sfânt (p. 5--6).
De la ipostaza de " suprem reper moral şi patriotic", sau de la imaginea legendar-folclorică a
voievodului, întâlnite in articolul deja menţionat, scriitorul Ion Filipciuc propune cititorului să revină şi
să mediteze o dată mai mult asupra existenţei omului Ştefan, dăruit cu un nume predestinat (stephanos 
"
"
"coroană ) şi aflat "sub vremi năprasnice. care a trebuit să-şi infrunte unchiul pentru a răzbuna uciderea
tatălui. Cu bineştiutu-i spirit răscolitor şi reflexiv, Ion Filipciuc a re-intocmit Calendarele din vremea lui
Ştefan cel Mare (p. 9-25), considerându-le documente ce ar putea răspunde la "intrebarea ce se petrecea
in acel timp" al lui Ştefan: "În măsura in care sunt exacte - şi ar trebui să fie - aceste 48 de calendare din
vremea lui Ştefan cel Mare pot fi de folos şi ca instrument de lucru pentru istorici, arhivari,
documentarişti şi oricine se interesează de precizia unor date din istoria românilor." (p. 1 1 ). În concluzii,
studiul il aşază pe legendarul domn al Moldovei sub semnul ,.zilei de marţi ", autorul observând că
"există o corespondenţă constantă şi continuă intre jertfa de sânge "pe câmpul de luptă şi prinosul oferit
divinităţilor protectoare ale zilelor neamului din calendarul unui an. (p. 23 ).
Publicaţie trimestrială de informare, "Scriptum " (re)aduce - prin articolul Elenei Li ca, Lucrâri
despre Ştefan cel Mare, existente în colecţiile Bibliotecii Bucovinei .. !. G. Sbiera " (p. 26-29) - in
atenţia cititorilor bibliotecii sucevene o parte dintre cărţile dedicate epocii şi domniei voievodului
Ştefan, ca pentru a dovedi afirmaţia lui Ioan Pânzar: "Cărţile dedicate marelui domnitor, scrise în ţară
şi în străinătate, împreună cu studiile din seriale şi periodice, pot constitui singure patrimoniul unei
"
biblioteci publice. (p. 5). Între cele mai vechi lucrări dedicate epocii lui Ştefan cel Mare, biblioteca
suceveană numără: Wilhelm Schmidt, Suczawa historische Denkwurdigkeiten, Czernowitz, 1 876;
Iraclie Porumbescu, Kloster Putna in der Bukowina, Czernowitz, 1 895; Aniversarea a 400 de ani de
le moartea lui Ştefan cel Mare şi Programa serbărei, 1 904 etc.
Mai semnează studii Alis Niculică, Apariţia şi dezvoltarea mişcării teatrale în principate,
(p. 30-38), Florian Radu Bruja, O carte mai puţin cunoscută a lui Dimitrie Dan, (p. 39-4 1 ).
Publicaţia conţine şi o prezentare sintetică a autorilor bucovineni şi a c�ilor acestora.
Elena Cristuş-Pascaniuc

"
"Ţara Fagilor . Buletinul Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina
- Filiala Suceava, serie nouă, anul XII, nr. 1 (46), ianuarie - martie 2004
Apărutl!. în anul 200�, declarat Anul Ştefan cel Mare şi Sfânt, revista este dedicata personalităţii
domnitorului moldovean. In editorialul semnat de Gheorghe Giurcâ este fl!.cutl!. o scurtâ ist('rie a
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manifestărilor din anul 1 87 1 - când "organizatorii au transformat evenimentul intr-un prilej de
afirmare a conştiinţei de neam şi de unitate naţională a românilor de pretutindeni" -, din anul 1 904 când " Suceava şi Putna au devenit loc de pelerinaj şi de inchinăciune pentru mii şi mii de participanti
din Bucovina şi din Ţară, impresionând autorităţile imperiale habsburgice prin sentimentul de adâncă
veneraţie care-i anima pe toţi in memoria slăvitului domn" - şi a celor din 1 957, dedicate
comemorării lui Ştefan cel Mare. Autorul se referă şi Ia manifestările programate să aibă loc in anul
2004, subliniind că "sentimentul de insatisfactie generală devine tot mai apăsător. Insatisfactie pentru
că, fată de ceea ce fusese preconizat iniţial s-a făcut prea puţin, iar in cele mai multe privinţe - nimic.
Articole dedicate lui Ştefan cel Mare semnează Tiberiu Cosovan, ,,Puternicul împărat al
românimii " şi O întrebare plămădită în sufletul comunităţii româneşti dintr-un teritoriu înstrăinat
prin vitregia istoriei: Te vom vedea în bronz, mărite Domn? " , cu referire Ia strădaniile comunităţii
"
româneşti din nordul Bucovinei de a "ridica slăvitului Ştefan Voievod monument spre veşnică
"
amintire in Codrii Cosminului.
Nu in ultimul rând, demne de reţinut sunt versurile poeziei Îi fi ostenit, dedicată de Ion
Popescu-Sireteanu domnitorului: " Doarme voievodul 1 şi-i linişte in toată cetatea 1 Doar seara târziu, 1
când apele noptii despică munţii, 1 tremură Buga 1 şi plânge din buza lui spartă. // Dormi, Măria Ta! Î i
fi ostenit! // . . 11 Ştii că hotul cel mare 1 din soare-răsare 1 ne-a trecut prin foc şi prin pară, 1 ne-a fript
o parte din ţară! . . . // Neamul tău creşte vrednic, 1 păstrător de datini şi legi, 1 pruncii noştri te ştiu şi te
slăvesc 1 în frumoase cuvinte, 1 zuşravii te pun in chipuri şi in icoane, 1 iar cioplitorii în piatră te cântă
în felul lor. .. // Dormi, Măria Ta! Ii fi ostenit! // La ceas de grea cumpănă 1 om buci uma, om aprinde
focuri pe culmi. 1 Şi tu-i auzi. // Acum dormi, Măria Ta! Dormi! Î i fi ostenit! 1 Numai la ceasul când
intră ziua in noapte 1 să ne Iaşi a merge la Tine 1 să mai grăim despre vremuri şi vremuiri. . .
Paginile 1 1- 1 9 cuprind evocări dedicate unor personalităţi bucovinene: Petru Ţaranu,
Epaminonda Bucevschi I 60 de ani de la naştere (II); Aura Brădăţan, Ioan Vicoveanu - un ilustru
dascăl de altădată (Il); Ion Cernat, Iorgu G. Toma - publicist. traducător şi poet (II); Petru Bejinariu,
Samuil Isopescu - profesor şi om de cultură la Suceava; Valerian I. Procopciuc, Arcadie Cernovschi
Cerneanu (1 908-I 983) ; Mircea Grigoroviţă, Ionel Calinciuc în lumina presei de limbă germană.
Un fragment din jurnalul lui Ciprian Porumbescu este comentat de Nina Cionca: Scurta vară
fierbinte a lui Ciprian Porumbescu (august-septembrie I879) (Il).
Nichita Adăniloaie semnează materialul Sprijinul acordat de guvernul român unor instituţii şi
studenţi bucovineni în perioada I859-I877. Autorul, pe baza unor materiale de arhivă, consemnează
eforturile guvernului român de a sprijini societăţi literar-ştiinţifice şi studenti din Bucovina, activitate
care "a dus nu numai la instruirea tineretului din provinciile subjugate, Ia cimenterea unităţii culturale,
ci şi Ia impulsionarea tendintelor de libertate şi unitate naţional-statală".
Despre Oraşul Siret, centru religios al lumii medievale scrie Franz Pieszczoch, profesor Ia
Şcoala " Petru Muşat" din Siret. Aurelian-Mihai Căruntu, pe baza unor documente de arhivă, prezintă
Liceul .. Ştefan cel Mare " din Suceava la începutul celui de-al doilea război mondial. Documente,
sco(ând în evidenţă dificultăţile întâmpinate de această unitate de învăţământ, aflată in apropierea
zonei de operaţii militare, în ceea ce priveşte reluarea procesului instructiv-educativ.
O incursiune în istoria contemporană o face Ioan Pînzar, care semnează articolul Universitatea
din Bucureşti în I946 - cadre didactice din Bucovina epurate în anii următori. Autorul consemnează
faptul că mulţi profesori de marcă din Bucovina, care au activat la Universitatea din Bucureşti (Traian
Brăileanu, Ioan Grintescu, Victor Morariu, Ion Nistor, arhimandritul Iulius Scriban, Radu Sbiera,
Emanuel C. Teodorescu, Constantin Narly, Teofil Sauciuc-Săveanu, Dimitrie Marrne liuc, Ion Şiadbei,
Mihail Guşuleac), au fost înlăturaţi din invăţământul universitar, unii în perioada 1 944- 1 945, altii
după 1 947, cei mai mulţi doar pentru faptul că erau născuţi în Bucovina sau şi-au început cariera
didactică Ia Cernăuţi.
Nicolae Moscaliuc, în studiul Armenii - scurt istoric (I), începe prezentarea unui istoric al
armenilor veniti în Moldova de Ia Lemberg (Lvov), în timpul lui Alexandru cel Bun ( 1 400-1432) şi
stabiliţi în oraşele Siret şi Suceava, cind acesta a devenit capitala Moldovei.
Trei scrisori inedite, din care cititorii pot lua contact "cu o lume peste care s-a aşternut uitarea", sunt
publicate de Eugen Dimitriu, Ion Grămadă către Leca Morariu (I).
.

"

-

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

23

Cârti. Reviste

265

Un capitol din viata culturală a satelor bucovinene este evocat de Alis Niculică. Autoarea
prezintă Corurile de plugari (1), care apar in viata culturală bucovineană in ultimele decenii ale
secolului al XIX-lea, numărul lor crescând la inceputul secolului al XX-lea, dar mai ales in perioada
interbelică. Rolul cel mai important în apariţia acestor formatii populare I-au avut învăţători i şi preotii
de ţară. Aceste formatiuni corale, din care făceau parte elevi şi studenţi, activau şi în cadrul unor
societăţi culturale româneşti înfiinţate in oraşele Bucovinei. Formaţiunile corale de plugar; s-au
constituit după modelul corurilor societăţilor culturale, scopul iniţial fiind acela de a cânta în 1 iserici,
ulterior activitatea acestora diversificându-se (multe coruri de plugari şi-au îmbogăţit repertoriul cu
muzică populară şi cultă laică, participând la acţiuni organizate mai ales de către societatea
"
"Armonia şi de Centrul Societăţilor Arcăşeşti din Bucovina).
"
"Ţara Domelor este văzută din lăuntrul ei de academicianul Constantin Ciopraga, invitat de
etnologul şi istoricul Petru Ţaranu în casa copilăriei sale din satul Linişte, în articolul Un toponim
ademenitor - " Linişte " .
Profesorul universitar dr. Vasile Adăscălitei, in articolul Cultura şi civilizaţia lemnului la
români, remarcă faptul că "dintre toate popoarele lumii, numai românii folosesc abundent formule de
introducere in arta poetică şi in arta populară generală, atât de în strânsă legătură cu vegetatia. Ei
situează lemnul la locul de cinste totală în tipul de cultură propriu" . Autorul justifică folosirea
sintagmei "cultura lemnului" prin faptul că aceasta întregeşte distinct "relităţile româneşti cu o serie
de elemente caracteristice doar etniei noastre [ . . . ]. Cei care vorbesc despre cultura şi civilizatia
lemnului având în vedere spaţiul românesc geografic au justificare, deoarece unitatea prezentată este
categorică, permanentă şi substanţială" .
O Introducere la poezia ., !canar " semnează Nicolae Havriliuc, autorul făcând observaţii
asupra poetilor Gheorghe Antonovici şi Traian Chelariu, primii doi dintre cei 14 din antologia Poeţi
tineri bucovineni, tipărită de Mircea Streinul, în 1 938, la Bucureşti, în Editura Fundatiilor pentru
Literatură şi Artă "Regele Carol II".
Consecvent tradiţiei, buletinul cultural "Ţara Fagilor" publică în paginile sale versuri semnate
de Gh. Gorda, Ilie Dan, Traian Drăgoi, Gheorghe Toma, Clement Antonovici, Dumitru Oniga, Ioan
Paranici, Constantin Boboc. Zaharia Macovei face traduceri din poezia lui Yves Bonnefoy şi Janine
Couvreur.
Ovidiu Bâtă
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CRONICĂ

SIMPOZIONUL NATIONAL CU TEMA:
DESTINUL FOL CLOR UL UI

ÎN

SOCIETA TEA DE CONSUM.

RĂDĂUŢI, 6 IULIE 2004
Î ntre manifestările care au avut loc în prima săptămână a Junii iulie 2004 sub genericul Zilele
"
culturii rădăuţene" s-a înscris şi o "zi a cărtii" . Duminică, 4 iul ie, sala de lectură a bibliotecii
municipale "Tudor Flondor" a fost deschisă publicului interesat de simpozionul ştiinţific organizat
sub egida Centrului de Studii "Bucovina" al Academiei Române, cu tema Destinul folclorului în
societatea de consum şi de cărţile care au fost lansate în cadrul acestuia.
Î n programul activităţii s-au înscris: prelegerile susţinute de prof. univ. dr. Vasile Adăscăliţei,
Culegerea, arhivarea, interpretarea şi valorificarea folclorului bucovinean. Patru decenii de muncă
şi împliniri, cercet. şt. Vasile 1. Schipor Ştefan cel Mare în legendele poporului român, cercet. şt.
Elena Cristuş-Pascaniuc, Destinul folclorului în societatea de consum; lansarea cărţilor semnate de
Vasile Adăscăliţei, Românitatea de Sus. Repere etnologice şi Constantin Burac, Aşezările Ţării
Moldovei din epoca lui Ştefan cel Mare.
Făcând parte din şcoala folcloristică de Ia Iaşi, Vasile Adăscăliţei şi-a orientat, cu predilecţie,
cercetările - de-a lungul a jumătate de secol - spre teatrul popular din Moldova şi Bucovina, adunând
peste 1 600 de texte, care au stat la baza întemeierii i\rhivei Seminarului de Folclor al Facultăţii de
Litere de la Universitatea din laşi. Rezultatele activităţii sale ştiinţifice sunt publicate în numeroase
antologii şi culegeri de texte populare, tematice şi pe specii (doine, balade, legende populare etc.) ca
şi în cele peste 300 de studii şi articole apărute în publicaţii ştiinţifice sau culturale din ţară şi
străinătate.
Abordând capitole atractive ale folclorului românesc pentru omul contemporan, privite ca
"fapte literare vii", asupra cărora şi lectorul este invitat să reflecteze, cum ar fi psihologia creaţiei
folclorice sau "comunitatea parţială de istorie" a popoarelor Europei Centrale şi de Sud-Est, întâlnitf1
în unele legende istorice populare, profesorul şi cercetătorul Vasik Adăscăliţei îşi consideră opera de
o viaţă - a împlinit în această vară 75 de ani - "o coloană schi(ati"i în aşa fel, încât cere împliniri şi din
perspectiva lectorului, cum se întâmplă adesea în cazul paginilor d.:dicate istoriei care, oricât s-ar dori
de obiectivă, este - în acelaşi timp - şi subiectivă.".
Aprecierea se regăseşte în cea mai recentă carte semnată de universitarul ieşean, Românitatea
de Sus. Repere etnologice (Rădăuţi, Editura " Septentrion ", 2004), a cărui prezentare a fost :mcută de
prof. Victor Iosif (care semnează posfaţa cărţii), prin comunicarea Românitatea de Sus. Repere
etnologice ". Un eveniment editorial. Elogiul folclorului bucovinean. Volumul, editat de Societatea
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, "în spiritul vechii sale tradiţii" de a-i omagia pe cei
care se dedică promovării valorilor culturii şi civilizaţiei tradiţionale româneşti - scrie Vasile 1.
Schipor în prefaţă -, constituie o "dreaptă şi frumoasă. apreciere a activităţii de cercetare a
profesorului Vasile Adăscăliţei" , Ia împlinirea vârstei de 75 de ani. Cărtii, care adună articole
publicate de-a lungul a 40 de ani în reviste culturale, i-au fost reliefate "logica şi eleganţa
discursului", "sentimentul tonic de confort intelectual" provocat lectorului de felul în care este
în:mţişat!i spiritualitatea folcloric!i din Bucovina.
Marcând împlinirea a 500 de ani de Ia trecerea în eternitate a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt,
prelegerea Ştefan cel Mare în legendele poporului român, susţinută de cercetătorul ştiinţific Vasile 1.
Schipor, a pus în relief imaginea folclorică a slăvitului domnitor moldovean, aşa cum s-a conturat şi s-a
păstrat aceasta în tradiţia şi credinţele populare româneşti. Considerând legenda o "voce a trecutului",
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cercetătorul facilitează dialogul acesteia cu prezentul, ci!.ruia " mi!.iastrele izvodiri" îi pot oferi inci!.
"
" informatii şi date valoroase în domeniile etnologiei, antropologiei, istoriei culturii.
În prelungirea momentului comemorativ, a avut loc şi lansarea ci!.rţii praf. univ. Constantin
Burac, Aşezările Ţării Moldovei din epoca lui Ştefan cel Mare (Bucureşti, Editura Ministerului
Administratiei şi Internelor, 2004). Lucrarea, voluminoasa., valorific!!. izvoarele istorice înregistrate in
colectia nationali!. Documenta Romaniae Historica, autorul realizând "radiografia aşezi!.rilor existente
in epoca marelui domn Ştefan cel Mare" şi oferind un "bogat material informational pentru stabilirea
cu aproxiinatie a numi!.rului proprietarilor de pământuri . . .
Simpozionul s-a incheiat cu un program complementar, invitatii participând la spectacolul de
gali!. din cadrul tradiţionalului Festival International de Folclor "Arcanul", ediţia a XV-a, desfă.şurat
pe scena Casei de Culturi!. din municipiu.
"

Elena Cristuş-Pascaniuc
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IN MEMORIAM

AMINTIRI DESPRE COLEGUL MEU, MIRCEA PAHOMI
ADRIANA HARASIM

La angajarea mea în Institutul Proiect Bucureşti - pe vremea aceea, cel mai
mare institut de proiectare din ţară, care a asigurat, pentru Bucureşti şi întreaga ţară,
proiecte complete de locuinţe, obiective social-culturale şi alte construcţii: teatre,
cinematografe, case de cultură, ansambluri de reţele edilitare, precum şi proiecte
tipizate pentru ansambluri de locuinţe, adaptabile şi în alte localităţi din ţară -, pe
economistul Mircea Pahomi l-am găsit şef al Serviciului Plan. De la acest serviciu
erau d irijate comenzile de proiecte, termenele de predare ale lucrărilor către
beneficiari, condiţiile cerute. Totul trecea prin creierul şi mâna şefului Serviciului
Plan. Puterea de muncă, dar mai ales conştiinciozitatea, responsabilitatea şi
capacitatea de decizie, de coordonare cu mult profesionalism a activităţi i unei
instituţii ajunsă, în anul 1 989, la peste 1 800 de salariaţi, instituţie aflată permanent în
vizorul conducerii statului şi mai ales a forului imediat superior - Primăria Bucureşti
- au făcut ca, în ciuda tuturor greutăţilor şi constrângerilor (încadrare în preţuri fixe,
în consumuri reduse de materiale, în respectarea cu stricteţe a spaţiilor proiectate 
căci suprafeţele tuturor încăperilor proiectate erau impuse de la cel mai înalt nivel),
totul să meargă bine, institutul să constituie un reper pentru calitatea proiectării de
construcţii civile, atât pentru Bucureşti, cât şi pentru întreaga ţară, iar apartenenţa la
colectivul său să reprezinte o valoroasă carte de vizită .
Economistul M ircea Pahomi, prin stilul său de muncă, a reuşit să realizeze o
bună organizare a acestei activităţi complexe, şi-a ales cu grijă colaboratorii proprii
din cadrul serviciului, modul de control şi colectare a informaţiilor din alte
compartimente ale institutului, fiind mereu la curent cu problemele în care era
nevoie de ajutor.
Nu era un om comunicativ, familiar cu subalterni i sau colegii, dar uşa sa era
mereu deschisă oricui solicita o lămurire sau cerea un sprij in. Despre problemele
personale nu d iscuta la serviciu, iar greutăţile inerente muncii nu le exterioriza.
Excepţie au făcut doar - şi mă laud cu aceasta - cei croiţi d in acelaşi aluat cu
dânsul, muncitori, conştiincioşi, preocupaţi de bunul mers al instituţiei, şi care, de-a
lungul timpului, I-au câştigat încrederea şi stima. Aşa se face că, după ani de
colaborare, ne sfătuiam uneori asupra unor probleme de raţionalizare a activităţii,
de economisire a timpului şi a resurselor umane şi materiale de care d ispuneau
colectivele noastre.
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Eram câţiva pasionaţi de cercetarea istorică, un hobby care ne mai reducea
stresul la care eram supuşi, căci activitatea noastră era mereu perturbată de ordinele
ce ne veneau de la Primărie şi care ne solicitau zeci de refaceri urgente de lucrări,
cerute după vizitele zilnice pe care le făceau Nicolae şi Elena Ceauşescu, care
supervizau sistematizarea capitalei. Aşa am ajuns să aflu de pasiunea lui Mircea
Pahomi pentru istorie şi, mai ales, de munca de peste 30 de ani de cercetare şi de
manuscrisele privind istoria bisericilor din Moldova şi Bucovina, pe care îmi
spunea că le ţine acasă, fără speranţa că le va putea publica vreodată. De atunci, eu
însămi o culegătoare de informaţii din cărţi, manuscrise, acte de familie sau
documente din Arhivele Statului, îi aduceam sau îi povesteam despre un document,
dar, spre surprinderea mea, în majoritatea cazurilor îmi răspundea "o ştiu " sau "asta
am citit-o" sau "am studiat-o" . O singură dată am reuşit să-i aduc un document
interesant, inserat în primul volum având ca temă bisericile bucovinene: inscripţia
din biserica de la Boian, referitoare la ctitorul Neculce. Inscripţia în piatră, aflată pe
peretele bisericii, era copiată de învăţătorul Hapenciuc, de la şcoala din Boian şi
descrisă în monografia Boianului, lucrarea de gradaţie a învăţătorului, scrisă în
timpul războiului, în anii 1 94 1 - 1 942. Mircea Pahomi mi-a expl icat întreg
documentul, căci cunoştea toate personajele la care se referea inscripţia şi care erau
rudele lui Neculce.
Am reuşit să-i fac o mare surpriză la Simpozionul de la Suceava, când i l-am
prezentat pe vecinul meu de masă, profesorul emerit Bizovi, din păcate decedat azi,
de loc d in Boian. Din entuziasmul celor doi şi din bucuria revederii am aflat, abia
atunci, că au fost colegi de şcoală la Institutul Pedagogic din Cernăuţi şi că, de fapt,
Mircea Pahomi a avut formaţie de profesor. Ar mai fi de amintit şi că, după
participarea noastră la una dintre şedinţele Societăţii, la care a venit şi
reprezentantul românilor bucovineni din zona Dresdei, acesta, după o vizită la
Mircea Pahomi, a plecat cu cărţi şi materiale pentru cei de acolo.
După pensionare, economistul Mircea Pahomi a fost ales cenzor de toţi noii
acţionari ai Institutului Proiect Bucureşti (devenit societate comercială), funcţie pe
care a păstrat-o până la moarte.
Munca de o viaţă, ca economist, a lui Mircea Pahomi a rămas ca o mărturie a
tot ce a însemnat Institutul Proiect Bucureşti în activitatea de proiectare din
Român ia şi în sufletul lui, pe parcursul a aproape 40 de ani, într-un impresionant
documentar " istoric şi monografie" privind activitatea din perioada 1 953-1 990,
documentar al cărui autor şi coordonator a fost M ircea Pahomi, şi în care, cu
nostalgie şi emoţie, se regăsesc, în cele 3 74 de pagini, atât cei ce mai sunt astăzi,
cât şi cei plecaţi dintre noi, toţi cei care au trudit la planşetă atâtea decenii şi care
au realizat ceea ce reprezintă astăzi zestrea de construcţii ale Capitalei.
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Die Zeitschrift "Analele Bucovinei ", eine Publikation des
Studienzentrums "Bukowina" der Rumănischen Akademie, mit dem
Sitz in Radautz (Bezirk Suceava), verOffentlicht Studien aus allen
Gebieten, die die Bukowina betreffen. Es wird den personlichkeiten, die
einen Beitrag zu den Kenntnissen betreffend die Bukowina geleistet
haben, die gebilhrende Aufmerksamkeit geschenkt. Ebenso den
kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftl ichen lnstitutionen und
Stiftungen auch der Presse. Die kirchlichen, zum grossten Teil
flirstlichen Einrichtungen, so wie die Monumente der Natur und
Problems der Ekologie werden ebenfalls in Betracht gezogen.
Auch die aktuelle literarische und wissenschaftliche Bewegung
durch Rezenzion der Bukowina gewidmeten Bilcher und Zeitschriften
wird verfolgt.
Die "Analele Bucovinei " beabsichtigen die in verschiedenen
Jahren durchflihrten. Volkszăhlungen durch NeuverOffentlichungen in
die Aktualităt zu bringen. Ăltere Werke, namentlich deutsche
Refemzbilcher betreffend die Bukowina werden in Erinnerung
gebracht; die meisten dieser Bilcher sind nur im Dokumenten - Fond
dieser neuer Radautzer Institution zu finden.
Die "Analele Bucovinei" stehen zur Verfiigung des
Studienszentrums flir die Bukowina der Czemowitzer Universităt sowie
des Bukowina-Instituts in Augsburg, mit denen das Zentrum in Radautz
die besten Verbindungen pflegt. Das Zentrum nimmt auch an
gemeinsamen Veranstaltungen und wissenschaftlichen Tagungenteil,
die der Bukowina gewidmet sind.
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